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SähköaSentajan
teemapäivä
5.2. Pori
12.2.TamPere

6.2.Turku
13.2. LahTi

7.2. VanTaa
14.2. LaPPeenranTa

Päivä on tarkoitettu sähköasennuksia toteuttaville ja kunnossapitäville sähköasentajille, työnjohtajille ja kaikille niille sähköalan ammattilaisille, jotka osallistuvat sähkölaitteistojen rakentamiseen ja kunnossapitoon.
Päivillä käsitellään sähköammattilaisille tärkeitä ja ajankohtaisia sähköasennusten turvallisuuteen ja
asennustekniikkaan liittyviä asioita.

tutustu tuotteisiimme: www.sahkoinfo.fi

Hinta 405,00 e / jäsenhinta 255,00 e + alv.

SFS 6000 pienjänniteSähköaSennukSet uudiStui
19.2. Kuopio

20.2. MiKKeli

Standardisarja SFS 6000 on tärkein pienjännitteisten sähköasennusten turvallisuutta
määrittelevä julkaisu. Standardisarja on julkaistu syksyllä 2012 käsikirjana SFS 600-1.
Kurssilla käydään läpi keskeiset muutokset ja myös niiden perusteet.

D1 – uuDistettu
KäsiKirja raKennusten
säHKöasennuKsista
Standardisarjaan SFS 6000 on tullut
merkittäviä muutoksia. Näistä johtuen
käsikirjasta D1 julkaistiin uudistettu
painos.
Kirja sisältää lisäohjeet rakennusten sähköasennuksia koskevien olennaisten turvallisuusvaatimusten sekä standardien soveltamiseen.
Kirja noudattaa pääosin samaa jaottelua kuin
standardisarja SFS 6000.
Koko: A4. Laajuus: 402 sivua. 10/2012.
Hinta: 88,00 e / jäsenhinta 66,00 e + alv.
Toimituskulut 8,90 e / lähetys.

Hinta 430,00 e / jäsenhinta 275,00 e + alv.
jäsenhinta koskee STUL:n ja sen jäsenjärjestöjen jäseniä
sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia.

ilMoittauDu
Internet: www.sahkoinfo.fi/kurssit
Sähköposti: koulutus@sahkoinfo.fi
Puhelin: 09 5476 1422

tilaa
Internet: www.sahkoinfo.fi/kirjat
Sähköposti: tilaukset@sahkoinfo.fi
Puhelin: 09 5476 1422

Ammattiliiton jäsenenä oppii oman
alansa pelisäännöt ja saa samalla
ammattiyhdistysliikkeestä
vahvan tuen työelämään.

Kaalissa muutakin
kuin nestettä?

Liity liittoon.
Sähköliiton jäsenenä
saat apua, kun
oikeuksiasi poljetaan.
Saat työttömyysturvaa,
ilmaista koulutusta ja
toimintaa.

HOX! Klubi auki vain
sähköalan ammattiin
opiskeleville…

www.sahkoliitto.fi www.facebook.com/Sahkoliitto
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VASAMA 1 • 2013
Kannen kuva: Emmi Kallio

Toimenpiteitä

Sähköjohto
Nuorisotakuu

I

Liitto uusiutuu

sot pojat ovat presidentti etunenässä
ryhtyneet valmistelemaan palkanalennusprosessia. He mielestäni voivatkin niin
tehdä, mutta kansantalouteen sillä ei ole
vaikutusta.
Verotuksen kiristäminen parhaiten
hankkivien kohdalla on mielestäni oikeudenmukainen ratkaisu. Pienituloiset kärsivät jo riittävästi arvonlisäveron korotuksesta ja ostovoimakehityksen pysähtymisestä.
Mihinkään kaiken kattavaan palkkojen
alentamiskeskusteluun ei pidä lähteä, puhumattakaan siitä, että palkanalennuksia
lähdettäisiin toteuttamaan.

Lukijatutkimus
Isyysvapaa piteni
Testaa terveytesi
Lukijan ääni
Yhä paha asbesti
Kuukauden kuva
Uusi edustajisto
Kärkimies Lyly
Liiton lahjoitus

telut käynnistyvät, koska muuten povaan
syksystä erittäin ”tulenarkaa”.
n n n n n

Alkanut vuosi on tuonut Sähköliiton toimintaan muutoksia. Liiton hallitus päätti
uudesta organisaatiosta joulukuussa
2012. Suurimmat muutokset tapahtuivat
edunvalvonta- ja jäsenpalveluosastolla.
Luovuimme sopimustoiminnassa kahden
sektorin mallista ja kokosimme kaikki
sopimusalat yhteisen edunvalvonnasta ja
jäsenpalveluista vastaavan päällikön alaisuuteen.

n n n n n

Jäsenrekisteristä

n n n n n

Työttömyyskassa
TSME:n voimalaitos
Osastot toimivat
Kurssit
Ristikon ratkaisu

’’

Pientä vääntöä
tuntuu riittävän,
sanoo luottamusmies
Pekka rapo

Ikävä asia vuodenvaihteesta, joka tulee
koskettamaan myös meidän jäsenkuntaamme, oli ison laivatilauksen menetys
kilpailijamaalle. Kokonaisvaikutus koko
suomalaiseen yhteiskuntaan tulee olemaan merkittävä. Jäsenkuntaamme ei
suoranaisesti telakkateollisuuden palkkalistoilla kovin monia satoja ole, mutta
alihankintayrityksissä sitäkin merkittävämmin.
Telakkateollisuudessa on aloitettu ytneuvottelut, samoin neuvottelut seuraavan
kahden mittavan aluksen rahoituksesta.
Valtiovallan rooli tulee olemaan jälleen
merkittävä. Näiden tilausten menetys
saattaisi olla lopullinen isku Suomessa
toimivalle telakkateollisuudelle.
n n n n n

Raamisopimukseen merkittävänä osana
liittyvä koulutusoikeus on jäänyt työmarkkinaosapuolilta menneeltä vuodelta
ratkaisematta. Toivottavasti ratkaisu
aikaansaadaan ennen kuin uudet neuvot-

Vasaman lukijatutkimus tuotti positiivisen
palautteen lehden lukijoilta. Lukijat haluavat, että lehti panostaa entisestään työelämän haasteisiin ja työpaikkajuttuihin
kaikki sopimusalamme huomioon ottaen.
Vasamaa lehtenä ollaan edelleen kehittämässä uudistamalla sen ulkoasua ja
ilmettä; luettavuutta ja selkeyttä halutaan
parantaa.
Liiton sääntöihin jo aiemmin tehtyjen
muutosten vuoksi viestintävaliokuntaa
ei enää valittu. Viestintävaliokunta on
seurannut ja kehittänyt lehden toimintaa.
Hallitus kuitenkin päätti perustaa hallituksen apuelimeksi viestintäryhmän, johon
se valitsi kolme jäsenkunnan edustajaa.
Ryhmä, jolla on lehden toimitusneuvoston
rooli, tulee toimimaan jäsenkunnan lukijoiden, hallituksen ja lehden toimituksen
välisenä linkkinä. Se ideoi ja kehittää
viestintää sekä seuraa julkaisuja.
Toivotan kaikille lukijoille hyvää alkanutta vuotta!

Julkaisija:

Päätoimittaja:

Ilmoitushinnat tekstisivulla:

Ilmoitusmyynti:

Sähköalojen ammattiliitto ry,

Martti Alakoski

Mustavalko

Ekamedia/Tmi Emmi Kallio

Elbranschernas

Tuottaja: Riitta Kallio

2,25 €/pmm

Kalevanpuistotie 21 B 56

fackförbund rf.

Toimittaja: Jonna Heiniluoma

Neliväri-ilmoitukset

33500 Tampere

Postiosoite: PL 747,

Ulkoasu ja taitto:

3,00 €/pmm

Puhelin: 044 344 4414

Perustettu 1957 • 57. vuosikerta.

33101 Tampere

Jari Mattila

Työpaikkailmoitukset ja

emmi.kallio@ekamedia.net

Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Puhelin: 03 252 0111

Seuraava Vasama ilmestyy 21.2.2013.

Faksi: 03 252 0210

Palkansaajalehdet – Löntagar-

Aineistot 11.2.2013 mennessä.

Sähköpostiosoite:

tidningar PALE ry:n jäsen

Sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti.

ammattiosastot -50 %

vasamalehti@sahkoliitto.fi
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

Mainostoimistoalennus -15 %

Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

Painopaikka: Sanomala, Vantaa

VA S A M A 1 / 2 0 1 3 • 3

’’

Nuorisotakuu varmistaa,
että nuoret löytävät polun
koulutukseen ja työhön ja
pääsevät siten osalliseksi
yhteiskuntaan. Takuulla
tarjotaan koulutus-, harjoittelu-,

Toteuttamisessa
kunnat avainasemassa.

työpaja-, kuntoutus- tai
työpaikka alle 25-vuotiaille
ja alle 30-vuotiaille
vastavalmistuneille kolmen
kuukauden kuluessa
työttömyyden alkamisesta.
Määräaikana paikka ei
välttämättä vielä järjesty,
mutta ainakin tieto tulevista
mahdollisuuksista taataan
kolmen kuukauden kuluessa.

Y

hteiskuntatakuu on kirjattu
pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi.
– Nuorisotakuun toteutuminen on
kovan työn takana ja vaatii sekä aikaa ja satsauksia koko yhteiskunnalta. Suunnitelmat on tehty ja resurssit varattu. Nyt alkaa toteutus. Pidän
merkittävänä, että työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet nuorisotakuun
edistämiseen. Uskon työnantajien
hyödyntävän nuorten Sanssi-korttia
eli palkkatukea. Työ- ja elinkeinotoimistoissa on lisähenkilöstöä varmistamassa, että nuoret saavat palveluita viipymättä. Paljon on vieläkin
tehtävää, mutta tästä se alkaa”, lupaa
työministeri Lauri Ihalainen.
Opetusministeri Jukka Gustafsson arvioi, että koulutustakuu antaa
jokaiselle nuorelle mahdollisuuden
hankkia koulutus, jolla voi työllistyä
ja menestyä työmarkkinoilla.
– Takuu tarjoaa uuden mahdollisuuden niille nuorille aikuisille, jotka
ovat tähän saakka jääneet ilman koulutusta.
Koulutusta tai töitä
– Nuorisotakuun eri toimijoiden tulee
kuunnella nuoria takuun toimeenpanossa. Nuoria kuuntelemalla saadaan

Nuorisotakuu
voimaan vuodenvaihteessa
tietoa siitä, vastaavatko tavoitteet ja
keinot todella nuorten tarpeisiin eri
elämäntilanteissa. Vaikka nuorisotakuu on nyt alkuvaiheessa keskittynyt
nuorten koulutus- ja työelämäpolkujen vahvistamiseen ja sujuvuuteen,
myös järjestö- ja kansalaistoimintaan on panostettava. Nuorten valmiudet ja taidot karttuvat harrastamisen ja mielekkään tekemisen myötä,
sanoo nuorisoasioista vastaava kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki.
Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson pohtii, että syrjäytyminen alkaa usein jo lapsuudessa.
– Riskien tunnistaminen ajoissa
edellyttää riittäviä lapsiperheiden
palveluja ja niiden yhteistyötä päivähoidon ja koulun kanssa. Lisäksi tarvitaan tukitoimia niille, joilla on selvästi suurempi syrjäytymisen riski,
kuten huostaan otetuilla ja maahan-

muuttajataustaisilla nuorilla.
Kunnat keskeisessä roolissa
Sosiaali- ja terveysministeri Paula
Risikko kantaa erityistä huolta moniongelmaisista nuorista.
Maassamme on tuhansia moniongelmaisia nuoria, jotka eivät itse kykene hakemaan apua. Heillä voi olla päihde- ja mielenterveysongelmia,
talousvaikeuksia ja asunnottomuutta. Nämä nuoret tarvitsevat räätälöityjä palveluja, asiointitukea, rinnalla
kulkemista ja ennen kaikkea kannustusta.

Nuorisotakuun toteuttamisessa
kunnat ovat keskeisessä roolissa.
Vahvat ja elinvoimaiset kunnat
pystyvät parhaiten turvaamaan laadukkaat koulutuspalvelut, sanoo hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen.
– Nuorten syrjäytymisellä on sekä inhimillinen että kansantaloudellinen ulottuvuus. Syrjäytymisen inhimillisiä kustannuksia on mahdoton
määrällisesti mitata. Kansantaloudellisesti nuorten syrjäytyminen vaikuttaa merkittävästi työurien pituuteen ja työvoiman saatavuuteen. n

Vuosittain noin 4 000 suomalaisnuorta jää peruskoulun jälkeen ilman koulutuspaikkaa. Lisäksi 25 prosenttia keskeyttää ammatillisen koulutuksen ja noin 10 prosenttia
lukion. Tämä johtaa siihen, että jokaisesta ikäluokasta 15 prosenttia jää vaille toisen
asteen tutkintoa. Pelkän perusasteen varassa on 20-29-vuotiaista noin 110 000. Alle
29-vuotiaita työttömiä on noin 55 000. Kokonaan työn ja koulutuksen ulkopuolella
olevien kouluttamattomien nuorten määrä on selvitysten mukaan noin 40 000.

Nuorisotakuu lievittää lamaa
paikka. Jos alalta ei löydy, olen

hemmin olisi jotain odotettavis-

jaksi valmistunut tamperelainen

kiinnostunut myös tietotekniik-

sa, antaisi uskoa tulevaisuuteen.

21-vuotias Ossi Mukkala odottaa

ka- tai varastoalasta. Osaan teh-

nuorisotakuun tuovan uusia

dä tietokoneilla kaikenlaista.

g

Toissa keväänä sähköasenta-

– Jos töitä ei löydy, pitää
mennä takaisin kouluun. Voisin

ettei paikkoja nyt helposti tunnu

opiskella myös rakennus- tai

löytyvän, aiemmin sähköalan

putkimiehiksi. Toivottavasti löy-

kuukauden nuorisotakuu ei vält-

yrityksessä kiireapulaisena työs-

dän ainakin kesäksi töitä, ettei

kuukautta ollut nuorimies odot-

tämättä tarkoita sitä, että heti

kennellyt Mukkala miettii.

tarvitse toimettomana odotella

taa, että viimeistään helmikuus-

tarjottaisiin paikkaa. Vaikka kol-

sa hänelle tarjotaan alan töitä.

messa kuukaudessa ei pääsisi

töitä löytänyt Mukkala aikoo

mihinkään, tieto siitä, että myö-

käydä taas läpi potentiaaliset

vaihtoehtoja työnhakuun. Työt-

Mukkala tietää, että kolmen

tömänä työnhakijana liki kaksi

– Toiveena on sähköasentajan
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– Laskusuhdanne näkyy siinä,

mahdollisuudet tuttavapiirissä.

Aiemminkin tuttavien avulla

syksyllä alkavaa koulutusta!
Teksti: Riitta Kallio

g

Sähköliiton
organisaatio
uudistui
Teksti: Riitta Kallio

S

ähköliitto uudisti toimistoorganisaatiotaan. Suurin muutos
tapahtui
edunvalvonta-osastolla, jossa luovuttiin kahden sektorin mallista ja palautettiin
neuvottelupäällikön vakanssi entistä suuremmin valtuuksin. Liiton lakimies Tero Heiniluoma nousi neuvottelupäälliköksi, joka johtaa
vastaisuudessa edunvalvonta- ja jäsenpalveluosastoa.
Siirtymäkauden ajan lakiasioita
hoitavalla neuvottelupäälliköllä on
vielä esimiehenä osastopäällikkö (aiemmin sektoripäällikkö) Keijo Rimmistö, jonka tehtävä kuitenkin päättyy eläköitymiseen jo kesän korvalla.
Sen jälkeen nouvottelupäällikkö on

suoraan puheenjohtajan alaisuudessa. Aiemmin sektoripäällikkönä
toiminut Sauli Väntti jatkaa sopimusvastaavana teollisuuden ja erityisalojen sopimusalalla sekä vastaa
kaikesta liiton kansainvälisestä toiminnasta.
Myös muille sopimusaloille nimitettiin sopimusvastaava. EnergiaICT-verkostoalan sopimusvastaavana aloitti Juha Lujanen Helsingin
aluetoimistosta. Sähköistys- ja talotekniikka-alan
sopimusvastaavaksi nimitettiin Jari Ollila. Hän toimii
myös edunvalvonnan yhteyshenkilönä viestinnän suuntaan, joka näin
kytkettiin
tiukemmin
tukemaan
edunvalvontaa. Jäsenistön halutaan

Kähkönen Hyvinkäältä
Sähköliiton hallitus valitsi kokouksessaan 15.11.2012 Ari
Kähkösen, 51, talotekniikka-alan työehtoasiamieheksi. Kähkönen
siirtyi Sähköliiton palvelukseen Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n
sähköasentajan ja pääluottamusmiehen tehtävistä.

-K

oen, että minulla on paljon annettavaa. Vuosien mittaan edunvalvonta-alueelta kertynyttä kokemusta ja

TES-mies Kähkönen odottaa jäsenten visaisia kysymyksiä osoitteeseen ari.kahkonen@
sahkoliitto.fi ja numeroon 050 67 593.

oppia voi hyvin hyödyntää tässä tehtävässä, Ari Kähkönen vastaa tiukan
työhaastattelutyyppiseen kysymykseen ”Miksi hait tätä paikaa?”.
Kähkönen haluaa olla eritoten
nuorempien luottamusmiesten tukena: – Ettei luottomiesten tarvitsisi
tuntea olevansa kentällä yksin.
Luottamustehtävissä
meheväksi kypsennetty
11 vuotta Lemminkäisellä pääluottona ollut Kähkönen on tuttu kasvo
myös Hyvinkään ammattiosaston puheenjohtajana ja koulutussihteerinä:
– Puheenjohtajakaudellani kehitimme osastossa systeemin, jossa hallitus, sihteeri ja taloussihteeri laativat toimintasuunnitelman ja
talousarvion yhdessä. Aiemmin sihteerit tekivät ne tahoillaan yksin ja
hallitus sitten vain hyväksyi. Me pistimme porukan tekemään töitä yhdessä. Mallin saa mieluusti kopioida,
entinen osastoaktiivi kehottaa.
Osastotehtävistä sekä Sähköliiton edustajiston ja talotekniik-

saavan entistä tarkempaa sopimusalakohtaista luettavaa Vasamasta ja
nettisivuilta.
Alueasiamiehistä
työehtoasiamiehiä
Järjestöpäällikön tehtävä lakkautettiin. Tehtävää hoitanut Reijo Salmi
siirtyy työehtoasiamieheksi Turun
aluetoimipisteeseen, joka näin parin
vuoden hiljaiselon jälkeen taas saa
uutta eloa. Salmelle kuuluvat edelleen valtakunnalliseen koulutus- ja
järjestötoimintaan liittyvät tehtävät.
Aluetoimistoissa työskentelevät
henkilöt siirtyivät suoraan neuvottelupäällikön alaisuuteen sopimusalakohtaisiksi työehtoasiamiehiksi. Hei-

ka-alan johtokunnan jäsenyydestä
Kähkösen oli pakko luopua uuden
työpaikan myötä. Pesti sähköasennusalan tutkintotoimikunnassa, joka
hyväksyy sähköasentajan ja yliasentajan ammattitutkinnot sekä valvoo
alan oppilaitoksia, puolestaan jatkuu
heinäkuuhun asti:
– Hienointa on päästä vaikuttamaan, että tutkintojen taso pysyy
mahdollisimman korkealla ja etteivät osaamattomat pääse läpi, Kähkönen sanoo.
Sähköistystä itäblokin malliin
Ari Kähkönen on joviaali juttukaveri.
Kiehtovia tarinoita piisaa reissuhommista 80–90-luvulta.
Ensimmäinen remonttikohde oli
tulipalon tärvelemä, suomalaisten
rakentama tapettitehdas Suur-Sõjamäessä, Tallinnan lentokentän lähellä. Sittemmin Kähkönen sähköisti
Tallinnassa kaikkea mahdollista viljasatamasta laskettelumono- ja lihakombinaatteihin.
Silmäleikkausbuumi teki
Neuvostoliitosta Suomi-sähkärin
Klondiken
Kähkonen pääsi mukaan todistamaan myös maailman silmäkirurgian
mullistaneen keksinnön, silmäleikkauskarusellin voittokulkuetta Neuvostoliiton kartalla.
Venäläisen professorin kehittä-

dän nykyinen toimipaikkansa säilyy
ennallaan. Vaikka alueilla toimiville
työehtoasiamiehille on nimetty sopimusalat, he hoitavat kuitenkin kaikkien sopimusalajäsenten asioita.
Sopimusalakohtaiset
tekniset
sihteerit toimivat vastaisuudessa
”sihteeripoolissa”, josta kaikki toimitsijat voivat tilata sihteeripalveluita. Poolin työjärjestelyistä vastaa
osastosihteeri Päivi Hoivala.
Tavoitteena on myös työkuomien
tasaaminen. Hallituksen tekemä päätös organisaatiomuutoksesta tukee
niitä tavoitteita, jotka on kirjoitettu
edustajiston marraskuussa 2012 hyväksymään liiton uuteen strategiaan. n

mässä leikkauspöytäkarusellissa on
silmäleikkausten jokaista vaihetta
varten oma asiantuntija välineineen
omalla paikallaan. Leikattava potilas
käy pitkälleen tyhjänä olevalle leikkauspöydälle. Työvaihe työvaiheelta
leikkauspöytä pyörähtää eteenpäin kirurgilta seuraavalle. Lopuksi leikkausasiakas kävelee mahdollisesti juuri
Kähkösen sähköistämästä leikkaussalista Kähkösen sähköistämään pensionaattiin toipumaan operaatiosta.
Mitä reissuhommat
opettivat sinulle?
– Opin viroa ja venäjää sen verran, että
päivittäiset asiat saa hoidettua. Välttämätöntä kielenopiskelu ei tosin olisi
ollut. Rakennusprojektiryhmät olivat
muutamia venäläisiä apumiehiä lukuunottamatta aina umpisuomalaisia
– keittiöhenkilökuntaa myöten, Kähkönen selostaa.
Hän oppi myös, ettei ihan pienistä
kannata hötkyillä.
– Vaikka asiat näyttävät olevan
huonosti, ne voivat olla ihan hyvin.
Siihen maailman aikaan sanottiin, että Venäjällä ei mikään toimi, mutta
kaikki järjestyy. Ja Suomessa kaikki
toimii, mutta mikään ei järjesty. Asenteella, että asiat järjestyvät vain tekemällä, ei murehtimalla, pärjää pitkälle. n
Teksti: Jonna Heiniluoma
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Lukijatutkimus 2012: Lehden tehtävä on jakaa ay- ja ammattialan
tietoa sekä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta

Vasaman lukijakunta
on vaateliasta mutta
tyytyväistä
Vasama on lehti, jota luetaan harvinaisen tarkkaan. Joku saksii tärkeät jutut talteen
ja toinen tallettaa kaikki vuosikerrat. Vasaman lukijat ovat kriittisiä ja pitävät riman
erittäin korkealla mutta antavat lehdelle kokonaisarvosanaksi nelosen asteikolla 1–5.

M

arraskuun
Vasamassa,
netissä ja facebookissa
olleeseen lukijatutkimukseen vastasi yhteensä 321 Vasaman
lukijaa.
– Oli mukavaa, että myös nuoriso oli edustettuna, vaikka lukemisen
tapa on muuttunut sähköiseen suuntaan. Puolet vastaajista oli eriasteisesti aktiivisia liiton toiminnassa
ja puolet kokonaan passiivisia rivijäseniä. Harvinaisen suuri osa vastaajista oli vakituisesti oman alan
töissä. Olipa joku vakituisena muissa kuin oman alan töissäkin. Kaiken
kaikkiaan otos jäsenistöstä on hyvin edustava, kuvailee lukijakyselyn
analysoineen Innolink Research Oy:n
viestintäpäällikkö Etta Partanen
tyytyväisenä.
Vasama on toiseksi
tärkein tietolähde
Tutkimuksen perusteella Vasaman
6 • VA S A M A 1 / 2 0 1 3

lukijat ovat keski-ikäisiä tai eläkeikää lähestyviä työssäkäyviä henkilöitä. Moni heistä työskentelee sähköistysalalla ja on ollut liiton jäsen
jo pitkään. Omassa taloudessaan he
ovat yleensä ainoa henkilö, joka lehteä lukee. Lehti yleensä ainakin selataan läpi ja kiinnostavimmat jutut
luetaan.
Vasaman tärkeimpinä tehtävinä pidetään ay-asioista tiedottamista sekä tiedon tarjoamista oman ammattialan asioista ja kehityksestä.
Vasama on vastaajille toiseksi tärkein ay-asioiden tietolähde heti internetin jälkeen. Kolmanneksi tärkein
tietolähde on oman työpaikan luottamushenkilö.

myönteistä lukijasuhteesta ja halusta
antaa palautetta toimitukselle, Etta
Partanen toteaa.
Vasamaan toivotaan juttuja erityisesti kentällä työskentelevistä
ammattilaisista ja ihan tavallisen
duunarin työstä. Lukijat ovat kiinnostuneita sähköisen alan erilaisista
ammateista, työllisyyteen liittyvistä
asioista, työturvallisuusasioista, ristiriitatilanteista ja tes-asioista. Nuorista halutaan tietää lisää ja toisaalta

nuorille halutaan vinkkejä vanhoilta
konkareilta.
– Lehteen ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä ja sen katsotaan täyttävän tehtävänsä hyvin. Harvoinpa
Suomessa annetaan täyttä viitosta,
joten kokonaisuutena lehti on varsin
hyvä, Partanen kommentoi yleisarvosanaa. n

Onnetar jakoi lukijoille luksusta
Kaikki lukijakyselyyn vastanneet osallistuivat arvontaan, jonka palkintona oli elektroninen
Yokon-lämpöliivi, Sievin jalkineen lammasturkiksella vuoratut Alaska-saappaat,
Jalaksen retkeilyyn ja eränkäyntiin sopivat Drylock 3312 -kengät sekä lomaviikonloppu

Parhaat juttuideat
lähtevät jäsenistöstä
– Lukijatutkimuksen vastaukset olivat laadukkaita ja avointa palautetta oli jaksettu antaa hyvin. Se kertoo

Kaarniemen tasokkaassa hirsimökissä tai lomaviikko Kaarniemen hyvinvarustellussa huoneistossa.
Voittajat: Kari Lehtonen, Rajamäki, Timo Telenvuo, Oulu, Nico Österlund, Parainen, Erkki
Hakala, Vaasa
Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille palautteesta ja juttuideoista. Onnittelut voittajille!

Isyysvapaa pitenee ja käyttö
joustavoituu jatkossa
Teksti: Pirjo Pajunen / SAK

I

syysvapaa pitenee 54 arkipäivään vuoden 2013 alusta. Isyysvapaan ajalta maksetaan ansiotuloihin perustuvaa isyysrahaa.
Pitempi isyysvapaa ei lyhennä äitiystai vanhempainrahakautta. Isyysvapaan pidennyksestä sovittiin työmarkkinajärjestöjen neuvottelemassa
raamisopimuksessa.
Uusi, vain isille tarkoitettu 54 arkipäivän eli noin yhdeksän viikon
isyysvapaa korvaa nykyisen isyysvapaan ja isäkuukauden.
– Uudistus mahdollistaa isyysvapaan joustavamman käytön. Se myös

vähentää byrokratiaa ja selkeyttää
perhevapaajärjestelmää, sanoo SAK:n
sosiaaliasioiden päällikkö Katja
Veirto.
Uudistuksen tavoitteena on lisätä
isien pitämiä perhevapaita. Selvitysten mukaan isät käyttävät parhaiten
heille erikseen korvamerkittyjä vapaita.
– Isien mahdollisuudet pitää
isyysvapaata paranevat. Uskonkin,
että jatkossa yhä useampi isä myös
pitää hänelle kuuluvan vapaan.
Kelan mukaan isyysvapaan suosio on kasvussa. Vuonna 2011 isä-

’’

kuukauden etuuksia sai yli 16 000
isää, mikä on yli kolmannes enemmän kuin vuonna 2010. Vanhempainvapaista, jotka vanhemmat voivat jakaa, isät pitivät viime vuonna 3,5
prosenttia.

Isyysvapaan voi pitää osissa
Äitiysvapaan ja vanhempainvapaan
pituudet pysyvät ennallaan. Muutos kuitenkin käytännössä pidentää
vanhempainrahakautta, kun isän pitempi vapaa ei enää edellytä 12 vanhempainrahapäivän
säästämistä
isälle. Isäkuukauden ehtona on ollut, että isä
pitää
vähinIsien mahdollisuudet pitää
tään 12 päivää
isyysvapaata paranevat.
vanhempainvapaata. KäyUskonkin, että jatkossa yhä
tännössä vanuseampi isä myös pitää hänelle
hemmat voivat
kuuluvan vapaan.
nyt hoitaa lasta yksi vuotiaaksi asti kotona, jos kaikki perhevapaat pidetään peräkkäin.
Isä voi pitää jatkossakin 18 isyyspäivää yhtä aikaa äidin vapaan kanssa. Nämä päivät voi jakaa enintään
neljään jaksoon. Loput 36 päivää eli
noin kuusi viikkoa voi jakaa kahteen
jaksoon.

Äiti tai isä voi hoitaa lasta kotona
hoitovapaalla tai lapsi voi olla päivähoidossa ennen kuin isä jää isyysvapaalle. Päivähoitopaikan voi säilyttää isyysvapaan ajan. Isyysvapaa on
pidettävä ennen kuin lapsi täyttää
kaksi vuotta.
Joustavuutta lisättävä edelleen
Jatkossa uuden lapsen syntymä ei
lakkauta isän oikeutta vapaaseen aiemman lapsen perusteella.
– Vapaiden lapsikohtaisuus konkretisoituu tilanteissa, joissa perheeseen syntyy uusi lapsi ennen kuin
edellinen lapsi on täyttänyt kaksi
vuotta, Katja Veirto sanoo.
Jos isällä on oikeus vapaaseen sekä aikaisemman että uuden lapsen
perusteella, hän voi pitää isyysvapaata yhtäjaksoisesti enintään 42 arkipäivää eli 18 uuden ja 24 aiemman
lapsen perusteella.
Katja Veirto toivoo, että perhevapaiden käytön joustavoittamista jatketaan edelleen. Esimerkiksi Ruotsissa vanhempainvapaata on
mahdollista käyttää osissa ja osa-aikaisesti siihen asti kun lapsi täyttää
kahdeksan vuotta. SAK on esittänyt
myös vanhempainvapaan
pidentämistä. n

Katja Veirto pitää
raamisopimuksessa
sovittua yhdeksän viikon
isyysvapaata hyvänä
uudistuksena.

Perhevapaat vuoden 2013 alusta
• Äitiysvapaa 105 arkipäivää.
• Vanhempainvapaa 158 arkipäivää eli noin 6 kuukautta.
Kumpi tahansa vanhemmista voi pitää, mutta vapaa on
pidettävä heti äitiysvapaan jälkeen.
• Isyysvapaa 54 arkipäivää eli noin yhdeksän viikkoa, joista
18 arkipäivää voi pitää yhtä aikaa äidin vapaan kanssa.
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rektiohäiriössä mies ei saavuta tai kykene pitämään
yllä tarpeeksi vahvaa erektiota, jotta yhdyntä onnistuisi. Satunnaisia vaikeuksia erektiossa on
melkein kaikilla ja tilapäisesta lerpsahduksesta ei kannata ottaa paineita. Jos yhdyntä ei pitkään aikaan ota
onnistuakseen, apua on saatavissa.
Erektiohäiriö voi johtua lihavuudesta, tupakoinnista, liikunnan puutteesta ja monista kroonisista sairauksista, kuten verenpainetaudista.
Ikä tuo miehen tielle vääjäämättömästi uusia erektiota heikentäviä
riskejä. Halu seksiin säilyy kuitenkin
pitkään.
Penis ja sydän samalla viivalla

TeemanaS
TERVEY

Erektiohäiriöllä ja sepelvaltimotaudilla on samat riskitekijät. Peniksen valtimot ovat läpimitaltaan 1-2
millimetriä ja sepelvaltimot 3-4 millimetriä.Tukkeuman aiheuttava plakkimassa syntyy paljon aikaisemmin
pieniin valtimoihin kuin isompiin.
Ensin siis penis ei saa tarpeeksi verta ja joidenkin vuosien kuluttua vuorossa onkin sydän. Lihavuus ja tupakointi johtavat myös erektiolle
välttämättömän typpidioksidin vähenemiseen. Toisaalta säännöllinen
liikunta lisää erityisesti iäkkäiden
miesten typpidioksidin määrää.
Tehokkainta on hoitaa sydän- ja

verisuonisairauksien riskitekijöitä jo
ennen erektiohäiriötä. Tieto erektiohäiriön riskistä on hyvä kannustus
elämäntapojen remonttiin. Tärkeintä
on laihduttaa, liikkua ja lopettaa tupakointi.
Kolme minuuttia meni jo
Ikääntymisen myötä aika siemensyöksyn saamiseen yhdynnässä pitenee. Normaalisti siemensyöksy tulee 3-8 minuutin kuluttua yhdynnän
aloittamisesta. Jos siihen menee 2030 minuuttia, kyseessä on viivästynyt siemensyöksy. Viivästyminen tai
siemensyöksyn puuttuminen voivat
turhauttaa miestä ja kumppania, ja
se taas vähentää kiinnostusta seksiin.
Monien sairauksien lääkkeet vaikuttavat siemensyöksyyn ja siksi tilannetta voidaan korjata muuttamalla
lääkitystä. Muutoin viivästyneeseen
siemensyöksyyn ei toistaiseksi ole tehokasta hoitokeinoa.
Ylipaino vaihdettavissa
testosteroniin
Miehen sukuhormonin, testosteronin, tuotanto heikkenee hiljalleen
keski-iästä lähtien. Keski-ikäisten ja
ikääntyvien miesten veren tavallista
alempi testosteronipitoisuus johtuu
yleisimmin lihavuudesta. Testoste-

Keski-iässä katse
tarkentuu erektioon

Teksti: Seija Penttilä

Terveyskeskusääkäri on oikea osoite
g

Väestöliiton johtava seksolo-

gian asiantuntija Tarja Santalahti
vastaa muutamiin kysymyksiin.

– Hyvässä parisuhteessa

johtuuko tämä minusta ja enkö

ajateltu. Muut asiat merkitse-

kerrotaan, mutta valitettavasti

olekaan kiihottavaa seksiseuraa.

vät, ennemminkin miehet ovat

että lääke on oikea vaihtoehto.

se joskus myös salataan. Sii-

Jutelkaa.

rakastelukeskeisiä ja rakastelu

saada erektiolääkkeen reseptin?
– Kyllä voi, jos lääkäri katsoo,

Voiko mahdollisesta erek-

Moni mies meneekin lääkäriin

hen, miksi erektiohäiriötä ei

Mikä on erektiohäiriö?

onnistuu myös ilman erektiota.

tiohäiriöstä mennä puhumaan

sillä ajatuksella, että pitäisikö

käsitellä, on ainakin miljoona

– Lyhyesti sanottuna ihmisen

Seksiä voivat olla myös hyväily,

tavalliselle terveyskeskuslääkä-

aloittaa lääkitys. Hyvä lääkäri

näkökulmaa. Lääkkeestä voidaan

ja hänen kumppaninsa kokema

rille?

kartoittaa kuitenkin koko elä-

jättää kertomatta miehisyyden

haitta. Tilapäinen lerpsahdus ei

mäntilanteen. Käytännössä 20

menettämisen pelossa. Mies voi

ole erektiohäiriö.

Perusterveydenhuollosta siinäkin

minuuttia ei riitä näin laajan

ajatella myös toista osapuolta,

Auttaako alkoholi?

on kysymys.

asian selvittämiseen, ja reseptin

koska tämä saattaa ajatella, että

– Kyllä peniksellä on vielä

mukana tulee yleensä myös

ei ole tarpeeksi haluttava.

– Se on juuri oikea osoite.

Erektiohäiriö voi tuntua nolol-

Mitä jos erektiolääke on

ta. Pitääkö asia kertoa jo aikaa

kehotus elämäntapojen tarkkai-

varatessa?

lemiseen. On paikallaan mennä

kumppanin mielestä huono

lääkäriin vielä uudemman kerran

idea?

– Ei ole pakko kertoa, vaikka
vastaanottovirkailija asiaa ky-

selvittämään, miten hoito on-

syykin. Voi sanoa, että haluaa

nistuu.

keskustella lääkärin kanssa.
Voiko ensimmäisellä käynnillä

8 • VA S A M A 1 / 2 0 1 3

Pitääkö kertoa erektiolääkkeestä kumppanille?

– Silloin voi miettiä, mitä
erektiolääkitys merkitsee

halailu ja suutelu.
Voiko hankkia erektiolääkkeitä
netistä?
– Lääkeyritysten nettitesteissä
suurimmalle osalle miehistä

huonompi viinapää kuin sen

”saadaan aikaiseksi” erektiohäi-

kantajalla

riö. Netistä tilatessa voi saada

Kuinka monta kertaa keski-

vaikka pillereitä, jotka sisältävät

ikäisen pariskunnan pitäisi olla

lattiamaalia. Meillä on Suomes-

yhdynnässä parin viikon aikana?

sa hyvä systeemi; lääkäri määrää

– Huono kysymys, tähän ei

kumppanille. Hän voi tuntea

ole vastausta. Miehet eivät ole

syyllisyyttä ja kysyä mielessään,

niin yhdyntäkeskeisiä kuin on

lääkkeen ja se ostetaan apteekista.

g

Sähköliiton hallituksen kannanotto 17.1.2013:

Alustilausten menetys
koskettaa sähköasentajia
sähköalojen ammattiliiton hallitus on huolissaan

mutta Suomessa on panostettu myös vahvasti offshore-toimi-

sähköalan ammattilaisten työpaikoista suomen telakoilla.

alaan ja uusiin energialähteisiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Finnveran mielestä STX Fin-

öljyn tai kaasun etsimistä ja tuotantoa meren pohjasta sekä

landille ei voi antaa rahoitusta. Tästä johtuen Suomi on vaarassa

merituulivoiman rakentamista ja tuotantoa. Offshore-toimialalla

menettää kaksi TUI Cruises -varustamon alustilausta.

tilaajina ovat globaalit öljy-yhtiöt, joille laatu, toimitusvarmuus

Offshore-toimialalla tarkoitetaan liiketoimintoja, jotka tukevat

roniin vaikuttaa erityisesti miehillä
yleinen vyötärölihavuus. 12-15 kilon
ylipaino pienentää testosteronipitoisuutta noin neljä “pykälää”. Esimerkiksi arvosta 14 arvoon 10 nanomoolia litrassa.
Myös monet pitkäaikaiset sairaudet ja runsas alkoholin käyttö pienentävät veren testosteronia. Testosteronipitoisuuden määrittely kuuluu
tavallisesti myös erektiohäiriön syiden kartoitukseen. Jos testosteronin
taso on alhainen ja jos laihduttaminen ja muu elintapojen muuttaminen ei paranna tilannetta, voi lääkäri
määrätä testosteronihoitoa.
Neuvoja pelkoon ja häpeään
Erektiovaikeus voi johtua myös puhtaasti ihmismieleen liittyvistä asioista. Pelko epäonnistumisesta, väsymys ja stressi voivat hankaloittaa
kanssakäymistä
makuuhuoneessa.
Myös seksiin liittyvät häpeän ja syyllisyyden tunteet ja erilaiset huonot
kokemukset ovat joskus erektiovaikeuksien taustalla.
Kliininen seksologi Tarja Santalahti Väestöliitosta kertoo, että lääkäri voi ohjata seksuaalineuvojalle
tai -terapeutille, jos mitään elimellistä vikaa ei löydy. Jos miehellä on vakituinen suhde, Santalahti pitää hyvänä sitä, että myös kumppani tulee
mukaan asiantuntijan puheille.

Sähköliitto on huolissaan STX Finlandin 150 oman sähköasentajan ja välillisesti 300–400 siellä alihankintayritysten palveluksessa työskentelevän asentajan tulevaisuudesta.
Sähköliitto toivoo, että julkisuudessa käytävän telakkakeskus-

ja oma imago ovat ensisijaiset kriteerit toimittajia valitessa.
Vaikka rikkidirektiivin voimaantulo 2015 vähentääkin tällä
hetkellä yleisesti laivatilauksia Euroopassa, Suomessa on täydet
mahdollisuudet toimia edelläkävijänä. Nesteytetty maakaasu -

telun painopiste asetettaisiin tulevaisuuteen ja siihen, etteivät

LNG - polttoaineena, joka läpäisee tulevaisuuden ympäristövaa-

jo tehdyt panostukset valu hukkaan. Sähköliiton hallitus esittää,

timukset, on toteutettu Viking Linen uudelle Grace-matkustaja-

että valtio omalta osaltaan tukisi suomalaista telakkateollisuut-

laivalle. Se on hyvä esimerkki kehityksestä, jonka harjalla Suomi

ta.

ratsastaa.
Sähköliiton hallitus korostaa, että valtion tukea tarvitaan

Valtion tuella tulevaisuuteen

kipeästi ainakin välittömässä lähitulevaisuudessa, jottei hyvä

Jo tehdyt tilaukset pystytään turvaamaan valtion omistajuudella,

kehitys pysähdy.

LUKIJAN ÄÄNI
Ei unohdeta nuoria!
Nuoret ovat ammattiyhdistysliikkeen tu-

aaliseen mediaan. Sähköliitolle avattiinkin

Toivon, että tämä ei tarkoita nuorten jäsen-

levaisuus. Yksi ay-liikkeen tulevaisuuden

toimivat Facebook-sivut. Onko nuorisotoi-

ten sivuuttamista tulevassa toiminnassa.

suurimmista haasteista on nuorten järjes-

minta nyt vaihdettu siihen, että ylläpidetään

täytyminen ja saaminen mukaan liittojen

Facebook-sivuja? Onko liiton talouden

vuosina hiipunut, ei saa ainakaan olla syy

toimintaan. Sähköisillä aloilla järjestäyty-

tasapainottamiseksi nuorisotoiminta laitettu

toiminnan alasajoon. Jos muissa ammattilii-

misaste on korkea verrattuna moniin muihin

kaikessa hiljaisuudessa leikkauslistalle?

toissa onnistutaan koordinoimaan onnistu-

aloihin. Kun kouluilla käydään työmarkkina-

Edustajiston vaalien ehdokasmäärä ja

tiedotuskäynnillä, niin lähes kaikki opiskeli-

äänestysprosentti jäivät kovin alhaisiksi.

jat liittyvät oppilasjäseniksi.

Edustajiston vaalien ehdokaslistoille olisi

Mitä muuta Sähköliitolla on tarjota nuo-

Se, että liiton nuorisotoiminta on viime

neesti aktiivista nuorisotoimintaa, niin kyllä
sen tulisi onnistua myös Sähköliitossa.
Toivon, että Sähköliiton päätäntäelimiin

mahtunut enemmänkin nuoria ehdokkaita.

valitut eivät unohtaisi nuorisotoiminnan tär-

rille, kuin liiton jäsenyyttä? Viimeksi liitto

Ehkä äänestysaktiivisuuskin olisi silloin

keyttä, vaan toiminnan kehittämiseksi löy-

on järjestänyt nuorille yhteistä toimintaa

ollut hieman korkeampi. Nuoria oli vaikeaa

tyisi resursseja, ideoita, tahtoa ja tekijöitä.

vuonna 2010. Monissa muissa liitoissa nuo-

saada kiinnostumaan vaaliehdokkuudesta.

Mistä löydämme liiton toiminnan tulevai-

risotoiminta on huomattavasti aktiivisem-

Uudessa organisaatiorakenteessa nuoriso-

Vaatimukset kauhistuttavat

paa. Järjestetään koulutuksia, tapahtumia,

valiokunta on lakkautettu ja nuorisotoimin-

tehdään omia lehtiä ja nettisivuja, lisäksi

nan ohjaus on siirretty

Seksologi Tarja Santalahti huomauttaa erektiohäiriöiden yleistyneen vuosien mittaan.
– Elämäntapamme on niin rapautunut. Seksuaaliseen itsetuntoon
vaikuttavat myös kohtuuttomat vaatimukset elämässä, seksissä tai vaikkapa peniksen suhteen, milloin on liian lyhyt, ohut tai väärän muotoinen.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme kuitenkin oppineet puhumaan. Tarja Santalahti kertoo, että
miehet ovat hyvinkin rohkeita soittamaan Väestöliittoon ja hänenkin asiakkaistaan yli puolet on miehiä.Väestöliitossa on neljä seksuaalineuvojaa
ja kolme seksuaaliterapeuttia. n

monilla liitoilla on täysipäiväinen nuoriso-

jäsenpalveluasiain johtokunnan vastuulle.

vastaava koordinoimassa toimintaa.
Pitkään puhuttiin, että liiton täytyy
mennä nuorten käyttämille kanaville sosi-

Edustajisto vahvisti marraskuussa Sähköliitolle uuden strategian. Strategia-asiakir-

suuden tekijät, jos emme aktiivisesti opasta
ja tue nuorten taivalta ay-kentälle?
Tapio Heikkinen
ammattiosasto 001 puheenjohtaja,
jäsenpalveluasiain johtokunnan jäsen

jassa ei mainita nuorisotoimintaa lainkaan.

Osasto 41:n kannanotto
Turun seudun sähkötyöntekijöiden kokous

Telakkateollisuudessa valtiovallan tulee

paheksuu julkisuudessa olleita ehdotuksia

hyödyntää takausjärjestelmien soveltamista

Veronkiertäjät ja keinottelijat eivät saa viedä

eläkeiän nostamisesta ja työajan pidentämi-

niin paljon kuin se on mahdollista. Turun

töitä niiltä, jotka täyttävät tinkimättömästi

sestä. Sähköalalla työskentelevät asentajat

seudulla laivojen valmistuksessa tarvitta-

yhteiskunnan asettamat velvoitteet.

eivät juurikaan saavuta nykyistä eläkeikää,

valla sähköasennustyöllä on suuri merkitys

vaan joutuvat moninaisten vaivojen takia

työllisyyteen.

jäämään työelämästä pois ennen aikojaan.

Kuntien pitää rohkeasti käynnistää omia

Edes yhdessä työnantajan kanssa pohtien

projektejaan, nekin luovat työtilaisuuksia

ei helposti löydy sellaisia työtehtäviä, joissa

myös sähköalalle.

voisi jaksaa pitempään. Kokouksen mielestä

Erilaisella, monipuolisella valvonnalla

kun tämän maan kamaralla tehdään työtä.

Syyskokous vetoaa myös ammattiosaston
omaan jäsenistöön, nyt on aika jokaisen
osallistua ja tulla mukaan toimimaan asiallisten etujen säilyttämiseksi.
Jukka alakoski

ensin tulee täysimääräisesti hyödyntää ny-

pitää harmaan talouden vaikutukset mini-

ammattiosasto 041 puheenjohtaja,

Jutun lähteinä on käytetty

kyinen ja kouluttautumassa oleva työvoima-

moida. Kaikenlaiseen keinotteluun tulee

ammattiosaston syyskokouksen

terveyskirjasto Duodecimin

reservi ja huolehtia siitä, että jaksaisimme

puuttua jämerästi ja työntekijöiden ja yritys-

puolesta

artikkeleita

tehdä töitä nykyisiin eläkerajoihin asti.

ten on maksettava veronsa Suomeen silloin,
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Asbestisairaus puhkeaa 10–50 vuoden viiveellä.

Sairauksien esiintyminen on nyt suurimmillaan
1960–1970-luvulla altistuneiden keskuudessa.
Kaikki asbestille työssään altistuneet eivät sairastu. Asbestitautien haitat ja eteneminen poikkeavat
toisistaan. Haittaa arvioidaan keuhkotoiminnan
vajauksen perusteella. Siksi säännölliset seurantatarkastukset ovat tärkeitä.
Jos olet altistunut työurasi aikana asbestille ja olet
jäämässä eläkkeelle, vastuu terveydentilasi seurannasta siirtyy työterveyshuollolta sinulle. Kysy työterveyshuollosta tai terveyskeskuksesta, kuinka sinun
kannattaa toimia.
Säilytä kaikki työ- ja terveyshistoriaasi koskevat
asbestiasiat kansiossa. Säilytettäviä asiapapereita
ovat muun muassa työhistoria, lääkärinlausunnot,
tutkimustulokset, lähetteet, reseptit, kuitit, vakuutusyhtiön kirjeet, päätökset ja lisäselvityspyynnöt.
Vain rikkoutunut asbesti on vaarallista. Ongelmia
voi tulla saneerauksien yhteydessä. Kiinteistöjen
asbestihistoria kannattaa kirjata muistiin nyt, ennen
kuin ihmiset, jotka asbestipaikoista tietävät, lähtevät
eläkkeelle.
Tupakoinnin lopettaminen on tärkeää. Tupakoivien
asbestityöntekijöiden keuhkosyövän riski voi olla
20–50-kertainen. Tupakoinnin lopettaminen parantaa
asbestoosipotilaiden keuhkojen toimintaa.
Vaarallisimpia asbestitöitä ovat olleet asbestiruiskutukset. Ne kiellettiin Suomessa 1976. Noihin aikoihin
suljettiin myös Euroopan mittakaavassa merkittävä
Paakkilan asbestikaivos Tuusniemellä. g

Kuka pelkää asbestia?
Ennen vanhaan asbestia käytettiin Suomessa surutta. Sille
altistuivat kaikki, jotka olivat töissä rakennuksilla, telakoilla,
voimalaitoksissa ja autokorjaamoissa – puhumattakaan heistä,
jotka työskentelivät asbestikaivoksessa tai asbestitekstiilien
tuotannossa.

A

sbestin vaarallisuudesta
ei tiedetty eikä sitä pidetty pahana.
– Sitä käytettiin esimerkiksi uudisrakennusten putkieristyksissä. Lämmönjaot eris-

Sähköliittolainen vuosimallia 1970.
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tettiin asbestimassalla, päälle tuli
sideharsoa ja maali, sähköasentaja
Markku Kangas, 65, kertoo.
Asbestiruiskuttajilla saattoi olla
työnsä puolesta hengityssuojaimet,
mutta muilla tilassa olevilla ei.
– Me sähkömiehet näversimme
puukolla asbestilevyjä sähkötaulujen alle. Kyllä meitä kiukutti, kun tuli määräys, että levyt pitää vääntää
pellistä.
1960–1970-luvut täyttivät
Suomen elementtitaloilla
Sähkömiehen hommia Markku Kangas on tehnyt koko ikänsä. Kansakoulun jälkeen hän kävi Hämeenkyrön
ammattikoulun kaksivuotisen sähköasentajalinjan ja pääsi 15-vuotiaana
Viljakkalan Sähköön oppipojaksi.
Armeijan jälkeen, vuonna 1968 tie
tempaisi nuorukaisen puhelinhommiin valtion viestikeskukseen Tampereelle.
– En tykännyt, kun työ oli sellaista pientä näpräystä. Halusin oikeisiin sähköasennushommiin kerros-

ja rivitalojen uudisrakennuksille.
Soitin heti, kun aukesi sähkömiehen
paikka ja sain paikan. Töitä uudisrakennuksilla oli yllin kyllin.
Plakit 80-luvun remonttityömailta
1980-luvulla pankeilla meni lujaa.
Ne päivittivät kilvan konttoreitaan
uuden ajan loistoon ja prameuteen.
Markku Kangas remontoi mynttipytinkejä STS:stä ja Osuuspankkiin.
– Mineriittilevyssä ei säästelty.
Välillä oli ilma sakeana valkoista pölyä.
Nyt Luhalahdella asuva Kangas jäi eläkkeelle elokuussa 2010.
Työurasta jäi paljon upeita muistoja mutta valitettavasti myös keuhkopussin kalkkeutumat eli plakit. Jäljet
johtavat sylttytehtaalle. Mutta olisikohan myös tupakilla osansa asiaan?
– Ei taatusti ole, Kangas jyrahtää: Koulupoikana olen sitä maistanut, mutta koska kaverit nauroivat,
kun en osannut muodikkaasti nenän
kautta savuja puhaltaa, ajattelin, että
antaa koko homman olla.

Teksti: Jonna Heiniluoma

Kontrollikuva kolmen
vuoden välein
Kankaalla on ollut onni matkassa.
Lääkärit tunnistivat ja tunnustivat
plakkitaudin Kankaan työhistorian
perusteella. Siksi vakuutusyhtiö kuittaa yksityisellä kolmen vuoden välein tehtävän kontrollikuvauksen ja
muut taudista aiheutuvat kulut.
Plakkitauti ei menevän sorttisen
miehen vauhtia hidasta, mutta hän
on huomannut sairastavansa keuhkoputkentulehduksia huomattavasti
kauemmin kuin kloppina – lääkärin
määräämistä hevoskuureista huolimatta. Nuha ja yskä iskevät takuuvarmasti joka ikinen vuosi.
– Pikkuflunssa, joka normaalisti
menisi ohi viikossa, kestää minulla
vähintään kaksi, ellei kolme viikkoa,
Kangas toteaa ja paljastaa loistavan
pulloonpuhallusniksin, jonka löysi
netistä Hengitysliiton Heli.fi-sivulta.
– Pulloon puhaltaminen irrottaa limaa ja helpottaa hengittämistä
flunssassakin, tottunut nettisurffaaja
toteaa. n

Linkit asbestialtistuneen muistilistaan, asbestialtistumiskyselylomakkeeseen ja Markku Kankaan mainitsemiin pullopuhallusohjeisiin löytyvät
sivulta: www.sahkoliitto.fi/edunvalvonta/tyosuojelu/asbestiasiaa

Kivikossa puurajan yläpuolella käy
puuskainen tuuli. Yhä ylemmäs yrittäessä
se yltyy yltymistään ja tuntuu voivan viedä
miehen mennessään. Viimaisessa rinteessä
neliveto on paikallaan.

uuk au

k

Tunturionnea
kolmen valtakunnan
rajalla

den

Kuva

Sähköliiton eläkeläisjäsen, Finlandia-hiihtoneuvos Matti Huotari
kipusi worldloppet-hiihtäjien kanssa Norjan Paras-tunturille
vaihteeksi ilman suksia.

5Gappohytan vanhan tuvan taustalla kurottaa korkeuteen kaksihuippuinen
Pältsa. Ruotsin Pältsa on se Kilpisjärven synnystä kertovan tarinan jättiläinen,
joka Saanan kilpakosijana tavoitteli Malla-neidon kättä, jäi kakkoseksi ja häviöstä
raivostuneena pilasi häät.

5Worldloppet Master Matti Huotarin takana lähellä, mutta silti niin kaukana
1 419 metrin korkeudessa häämöttää Barras- eli Paras-tunturin huippu.
Paraksella Huotari hiihteli ensi kertaa vuonna 1975.

4Vaeltajat Matti (vas.), Teuvo, Juha ja Touko kolmen valtakunnan rajapyykillä. Suomen, Ruotsin
ja Norjan valtakunnan rajapyykki sijaitsee noin 11 kilometriä Kilpisjärven kylästä länteen.
Se on Ruotsin kuningaskunnan pohjoisin ja Ahvenanmaan ulkopuolisen Suomen läntisin piste.

Vasama julkaisee lukijoiden kuvia kuukausittain. Lähetä kuvasi osoitteella vasamalehti.sahkoliitto.fi. Luvassa mainetta, kunniaa ja yllätyspalkinto tai jopa pieni julkaisupalkkkio.
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Edustajisto 2012–2016
EnergiaICT- ja
verkostoala8

JOHANSSON JUKKA
Vantaa | 039

PENNANEN MIKA
Helsinki | 039

KORPI HARRI
Lohja | 161

YLIKAUPPILA KARI
Loviisa | 025

KANTONEN JARMO
Turku | 142

KUUSISTO TAPIO
Eurajoki | 035

VAINIO JYRKI
Salo | 142

RAPO PEKKA
Naantali | 038

LINNA MAURI
Tuusula | 075

INKINEN MATTI
Parkano | 056

AHOLA OSSI
Tampere | 011

NIRONEN KIMMO
Kotka | 020

RAATIKAINEN HANNU
Mikkeli | 184

PARVIAINEN PASI
Tohmajärvi | 140

YLÖNEN PASI
Rautalampi | 106

KANGAS VILLE
Jyväskylä | 026

LAUKKOLA KUISMA
Seinäjoki | 123

WITICK KRISTER
Kokkola | 123

LÖFBACKA JUHANI
Ylivieska | 101

LEINONEN RAIMO
Kajaani | 040

OTSAVAARA VLADIMIR
Helsinki | 049

AALTONEN OLAVI
Espoo | 049

HEIKKINEN ANTTI
Espoo | 049

JORMANAINEN SEPPO
Kerava | 049

RÄSÄNEN JARI
Järvenpää | 049

Sähköistysja talotekniikka-ala

8

LAAK JANNE
Rovaniemi | 172

SAMIOLA PETRI
Vihti | 049

FAHLSTRÖM SEPPO
Järvenpää | 100

RAITANEN TOMI
Vihti | 105

TEIVASTENAHO PASI
Lohja | 062

HÄRMÄ RAIMO
Ulvila | 021

MYLLYMÄKI VILLE
Uusikaupunki | 047

VÄISÄNEN ARI
Pori | 035

AALTO JOUKO
Kaarina | 041

RANTANEN JUHA
Salo | 085

SARJA MIKA
Lieto | 041

AIRAS TIMO
Lahti | 059

LINDFORS VESA
Lahti | 059

LUUKKONEN PASI
Lahti | 059

KORHOLA JARKKO
Nokia | 011
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LUOSTARINEN NIINA
Lahti | 059

ANTTONEN JUSSI
Imatra | 015

HÄKKINEN PEKKA
Mikkeli | 060

PÖNTINEN JARI
Kouvola | 029

SALLI KALLE
Kotka | 020

KORHONEN MARKO
Siilinjärvi | 036

SUVINEN JARI
Kuopio | 036

LEMMETTY JARNO
Kuopio | 036

LAHTI ERKKI
Jyväskylä | 026

KIRJAVAINEN ERKKI
Jyväskylä | 026

ERKKILÄ JUHANI
Ilmajoki | 057

HAAPANEN MARKO
Seinäjoki | 057

NYMAN ULF-PETER
Vaasa | 166

PALDANIUS ESA
Muhos | 001

Teollisuus ja
erityisalat 8

VIERIMAA JARI
Muhos | 001

HEIKKINEN JANNE
Kajaani | 040

HAKKARAINEN KEIJO
Rovaniemi | 019

LESKINEN PENTTI
Tornio | 114

TÄHTI HARRI
Kotka | 020

KANTANEN HANNU
Varkaus | 024

SAINIO JUHA
Kemi | 009

LINDGREN SAMI
Hyvinkää | 013

KORPELA JARI
Hämeenlinna | 018

KARPPANEN ASKO
Lappeenranta | 022

SAKKI ESA
Hamina | 020

KERÄNEN SAULI
Tornio | 114

VIRTANEN JARI
Heinola | 080

MÖLSÄ REIJO
Lappeenranta | 015

TAMMILEHTO PEKKA
Helsinki | 182

PELTONEN MATTI
Pori | 046

SIIVONEN JOUNI
Uusikaupunki | 047

OJALA NIILO
Raahe | 094

HANNULA JANI
Kouvola | 177

TAMMINEN PETRI
Lapua | 177

Korkeinta päätäntävaltaa kaikissa liittoa koskevissa asioissa käyttää
edustajisto. Edustajat edustajistoon valitaan joka neljäs vuosi.
Edustajiston vahvuus vuosina 2012–2016 on 75 jäsentä.
KUPIAINEN HEIKKI
Laukaa | 188
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KärKimies
Lauri LyLy
SAK:n puheenjohtaja

Uudenvuodentervehdys vuodelle 2013

Työelämää on kehitettävä yhdessä samaan suuntaan

H

uonot uutiset saavat usein korostetun roolin. Ne heijastuvat
kansalaisten ja yritysten käyttäytymiseen. Talouden tosiasiat pitää
tunnustaa, mutta mieluummin
olisi luotava toivoa kuin epätoivoa.
Talous on myös psykologiaa. Mihin
uskotaan, se vaikuttaa päätöksiin.
Varmistaaksemme Suomelle ja
suomalaisille hyvän tulevaisuuden meidän on edelleen haettava
keinoja talouden, työllisyyden ja
kasvun vauhdittamiseksi. Kasvusta
ja työllisyydestä huolehtimalla varmistamme myös hyvinvointiyhteiskunnan palvelut.
n n n n n

Suomi tarvitsisi nyt kolmikantaisesti tehdyn kasvu- ja työllisyyssopimuksen. Siinä pitäisi linjata kasvun eväät ja työvoimakustannusten
kehitys. Heti alkuvuodesta olisi
sovittava palkoista, verotuksesta ja
myös eläkemaksuista niin, että niiden taso olisi kasvua ja työllisyyttä
tukevalla linjalla parin vuoden
ajan.

Kasvuun tähtäävässä sopimuksessa pitäisi myös yrityksillä, omistajilla olla oma vastuunsa. He eivät
saa jäädä katsomoon seuraamaan,
miten palkkojen, maksujen ja verotuksen kokonaisuus toimii, vaan
heidän on konkreettisesti laitettava
omatkin panoksensa peliin. Erityisesti tarvitaan kilpailukykyä parantavia investointeja. Myös yritysten
osingonjaot ja johtajien palkitsemiset on suhteutettava yleiseen
taloustilanteeseen.
Työn alle pitäisi laittaa massiivinen tuottavuustyö, koska vain sillä
tavalla saamme aikaiseksi jotain
pysyvää pärjätäksemme kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa.
Johtavana ajatuksena pitäisi olla,
että työelämän laadun kehittäminen ja tuottavuus kulkevat käsi
kädessä.
n n n n n

Valtiovallallakin riittää näissä talkoissa tehtävää riittävän laajan
veropohjan rakentamisen lisäksi.
Suomi tarvitsee julkisia investoin-

teja infrastruktuuriin. Erilaiset
tietoliikenteen ja liikenteen väylät
sekä muut tarvittavat yhdyskuntarakenteet on pidettävä kunnossa.
Talouden toimivuus vaatii etenkin kasvuseuduilla riittävää vuokraasuntotuotantoa. Työvoima ei voi
liikkua työn perässä, jos kohtuuhintaista asumista ei ole tarjolla.
Valtion on harjoitettava aktiivista
työvoimapolitiikkaa, toteutettava
nuorisotakuu mahdollisimman
laajana ja valmisteltava vastaava
takuu myös pitkäaikaistyöttömille.
n n n n n

Suomi pärjää osaamisella. Sitä
pitää olla yhteiskunnan kaikilla
tasoilla. Työelämää ajatellen tämä
tarkoittaa sitä, että jokaisen työntekijän osaamisesta ja ammattitaidon päivittämisestä on pidettävä
huolta koko työuran ajan.
Erityinen haaste on tuleva digitaalinen vallankumous palveluineen ja sisältöineen kaikille
elämänaloille. Meidän pitää ottaa
asia haltuumme yhtä lailla kuin

aikaisemmin kansalaiset ovat oppineet lukutaidon.
n n n n n

Miten maamme saadaan uuteen
nousuun, kun toimintaympäristö
Euroopan ja koko maailmankin tasolla on vähintään haastava?
Oma reseptini on, että pienenä
kansakuntana Suomi pärjää yhdessä tekemällä. Meidän ei kannata
hukata voimavaroja keskinäiseen
kinasteluun, vaan haetaan yhdessä
ratkaisut eteen tuleviin ongelmiin.
Yhtenäinen kansakunta on aina
ulospäin ja myös sisäisesti vahvempi kuin eripurainen. Meidän
pitää kantaa huolta kaikista suomalaisista.
Toivotan kaikille suomalaisille
hyvää yhteisen tekemisen uutta
vuotta!

Kirjoitus on kokonaisuudessaan julkaistu
Taloussanomissa 31.12.2012 ja
osoitteessa www.sak.fi.

Muutoksia jäsenten
matkustajavakuutukseen
Sähköliitto on vakuuttanut jäsenensä matkustajavakuutuksella vakuutusyhtiö
Turvassa. Vakuutus on voimassa vapaa-ajan matkoilla kotimaassa ja ulkomailla
enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta.
g

Vakuutettuina ovat liiton

Lisävakuutuksella turvaa

Esimerkiksi tavallinen kunto-

jäsenet ja vakuutetun mukana

Suurin osa edellä mainituista

saliharjoittelu loman aikana kuu-

matkustavat alle 18-vuotiaat omat

lajeista on mahdollista laajentaa

luu vakuutuksen piiriin.

lapset sekä vakuutetun kanssa

korvauspiiriin ostamalla lisävakuu-

Samoin olet vakuutettu, jos

samassa taloudessa asuvat alle

tus matkan ajaksi. Tällöin kysei-

kuntourheilijana osallistut vaikka-

18-vuotiaat lapset. Vakuutettuina

sessä lajissa sattuvan tapaturman

pa maratonille ja osallistumiseen

eivät ole oppilasjäsenet eivätkä

hoitokulut korvataan lisävakuutuk-

ei vaadita lisenssiä. Tavanomainen

pysyvällä eläkkeellä olevat eläke-

sen perusteella. Lisävakuutuksen

omatoiminen tai matkanjärjes-

läisjäsenet.

voit ostaa ennen matkalle lähtöä

täjän matkaohjelmaan kuuluva

Turvan matkustajavakuutuskortti kannattaa ottaa matkalle mukaan,

Turvan palvelutoimistosta tai -pis-

retkeily ja vaellus oppaan kanssa,

vaikkapa Pärnun lähellä sijaitsevaan Villa Andropoffiin. Hotellissa ja

teestä.

esimerkiksi patikointireissu Alpeil-

alueen lomaosakkeissa liiton jäsenet voivat majoittua edullisesti.

Vuodenvaihteen muutokset
Matkustajavakuutuksen voimas-

la, kuuluu yleensä aina vakuutuk-

saoloon urheilulajeissa tuli vuo-

Esimerkkejä lisävakuutuksista

sen piiriin. Jos vaelletaan hyvin

den alussa muutoksia.1.1.2013

Jos aiot lomamatkallasi harrastaa

korkealle tai hyvin vaikeakulkui-

alkaen vakuutus ei ole voimassa

esimerkiksi laitesukellusta kahden

seen maastoon tai seudulle, jossa

esim. taistelu-, kamppailu- ja

viikon Thaimaan matkalla, lisäva-

ei juurikaan ole ihmisiä aiemmin

itsepuolustuslajeissa, voimai-

kuutus siihen maksaa 68 euroa.

käynyt, vakuutuksen voimassaolo

lulajeissa, moottoriurheilussa,

Jos laskettelet viikon Itävallan

on hyvä varmistaa Turvasta ennen

ilmailulajeissa, kiipeilylajeissa,

matkallasi merkittyjen rinteiden

sukelluksessa, off-pistelaskussa,

ulkopuolella, lisävakuutus siihen

valtameriveneilyssä eikä korkealle

maksaa 46 euroa. Normaaliin

vanomaisilla veneilymatkoilla

asumattomille seuduille tehtävillä

merkityillä rinteillä lasketteluun et

esimerkiksi Euroopan mantereen

vaelluksilla.

tarvitse lisävakuutusta.

läheisyydessä sekä normaaleilla
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matkaa.
Vakuutus on voimassa ta-

turistiristeilyillä. Lisävakuutusta ei

Lisätietoa matkustajavakuutuksen

myönnetä valtameren ylittämiseen

sisällöstä sekä uudet matkustaja-

veneellä tai veneilyä kohteeseen,

vakuutusehdot löytyvät vakuutus-

joka on keskellä valtamerta kauka-

sivustolta www.turva.fi/sahkoliitto.

na rantaviivasta.

Sinua palvelevat myös Turvan
asiakaspalvelupuhelin 010 19

Varmista voimassaolo

5110, asiakaspalvelu@turva.fi tai

ennen matkaa

lähin Turvan palvelutoimisto.

Varmista tarvittaessa vakuutuksen
voimassaolo tietyssä urheilulajissa
tai toiminnossa ennen matkaa.

Liisa TEppo / Turva

Extrakivaa lastenpsykiatriselle osastolle
g

Sähköliitto lahjoitti vuoden 2012

lapsia ja heidän perheitään.
Tampereen yliopistollinen kes-

joulumuistamisiin varatut rahat

timia ja kaikenlaista kivaa extraa,
jolla tiloihin saadaan enemmän

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

kussairaala käyttää lahjoituksen

kodinomaista ja lapsenkokoista

lastenpsykiatrian vastuualueelle.

potilaiden virkistystoimintaan.

tunnelmaa, ylihoitaja Mika Virtanen

Mika Virtanen ja Sähköliiton talouspäällikkö Marketta Toikkonen

Siellä hoidetaan psyykkisistä

suorittamassa laaduntarkkailua.

sairauksista ja häiriöistä kärsiviä

– Lahjoitusvaroilla on hankittu

kertoo.

g

vuosien mittaan pelejä, leluja, soit-

Jonna Heiniluoma

Sähkö-ja tietoverkkojen tulevaisuus
Verkostomessuilla 30.–31.1.2013
Sähkökatkot
historiaan
-seminaari

Myrskytuhoihin
varautuminen

Koulutusta,
näytöksiä ja alan
uusinta tietoa
Pientuottajat
osana sähkö- ja
energiaverkkoa

Uusin tieto sähkö- ja tietoverkoista kahdessa päivässä.

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 30.–31.1.2013
www.verkostomessut.fi
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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
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JÄSENREKISTERI
Verkkopalvelu toimii
24 tuntia vuorokaudessa
Jäsenrekisterin verkkopalvelun kautta voit

sista palkkatuloista ja työttömyyskassan

vaivatta päivittää tietojasi, ilmoittaa palkat-

maksamista etuuksista. Työttömyyskassa

tomat jaksot ja maksaa jäsenmaksut, jos

perii jäsenmaksun automaattisesti maksa-

työnantaja ei peri niitä suoraan palkastasi.

mistaan päivärahoista.

Maksaessasi jäsenmaksuja verkkopalvelun
kautta et tarvitse erillisiä viitenumeroita.
Jäsenrekisterin verkkopalvelu löytyy sivun

Omat jäsentiedot on tärkeä pitää ajan
tasalla, joten ilmoita muutokset jäsenrekisteriin. Tietojen aukottomuus on oleellista,

www.sahkoliitto.fi oikeasta reunasta kohdas-

koska jäsenmaksusta vapautumiseen pitää

ta Sähköliiton verkkopalvelut > Jäsenrekis-

aina olla jokin peruste, kuten esimerkiksi

teri. Kirjautumisohjeet tulevat esiin linkin

Kelan maksama työttömyyspäiväraha- tai

painamisen jälkeen.

sairauspäiväraha-aika, armeija, määräaikai-

Verkkopalvelu toimii 24 tuntia vuorokau-

nen eläke, äitiys-, isyys- tai vanhempainra-

dessa eli voit käyttää sitä silloin kuin par-

ha-aika, hoitovapaa ja opiskelu, jäsenrekis-

haimmaksi näet.

teristä muistutetaan.

Jäsenrekisteri poimii päivitetyt tiedot jokaisena arkipäivänä, mutta tiedot eivät näy

Jäsenrekisterin yhteystiedot

päivittäjälle reaaliaikaisena.

Sähköliitto, Jäsenrekisteri
PL 747, 33101 TAMPERE

Jäsenmaksut ja jäsentiedot kuntoon

jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

Jäsenrekisteri korostaa, että jäsenmaksujen

Puhelin: 03 252 0303

maksuaikaa on kuusi kuukautta siitä, kun

Päivystys arkisin klo 9–11 ja 14–15

maksuperuste on syntynyt.

Faksi: 03 252 0210

Jäsenmaksu on 1,4 prosenttia, joka mak-

www.sahkoliitto.fi

setaan päätoimen ennakonpidätyksenalai-

Verkkopalveluihin kirjautuminen
Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa verkkopalveluun, käyttäjätunnus on oma jäsennu-

Sähköalojen ammattiliitto ry (Sähköliitto) on yli 35 000 jäsenen
ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat sähköaloilla ja niihin
läheisesti liittyvissä ammateissa. liiton kolme pääsektoria ovat
energia-ict-verkostoteknologia, sähköistysala (talotekniikka-alan
sähköasennustoimiala) sekä teollisuus- ja erityisalat.

Sähköliitto hakee palvelukSeenSa

lakiMieStä
pääaSialliSet tehtäväSi ovat
• liiton työehtoasiamiesten ja jäsenten avustaminen oikeudellisissa asioissa
• oikeudenkäyntien hoitaminen yleisissä tuomioistuimissa ja työtuomioistuimessa
• säädösmuutosten ja oikeuskäytännön seuraaminen ja niitä koskevan
koulutuksen antaminen organisaation sisällä
odotaMMe Sinulta
• vähintään kolmen vuoden työkokemusta ja oikeussalikokemusta
• hyvää suomen kielen taitoa ja esiintymistaitoa
• vastuuntuntoista ja järjestelmällistä otetta työskentelyyn
• valmiutta jäsenistön ja työehtoasiamiesten kouluttamiseen
• yhteistyökykyä ja halua jakaa osaamistasi organisaatiossa
• erinomaista paineensietokykyä ja ratkaisuntekokykyä
• valmiutta matkustamiseen
• mahdollisuutta työskentelemiseen toisinaan myös iltaisin ja viikonloppuisin
liSäkSi arvoStaMMe
• suoritettua auskultointia
• kokemusta työ-, sopimus- ja insolvenssioikeudesta
• ammattiyhdistysliikkeen arvojen ymmärtämistä
• kielitaitoa
tarjoaMMe
• vastuullisen ja mielenkiintoisen tehtäväkentän työoikeuden parista
• mukavat työtilat Sähköliiton keskustoimistossa Tampereen ydinkeskustassa
• näköalapaikan ammattiyhdistysliikkeessä
• mukavat työkaverit
• kilpailukykyisen palkan, vapaan autoedun, lounasseteliedun ja laajat työterveyspalvelut
lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi 31.1.2013 mennessä osoitteeseen Sähköalojen
ammattiliitto ry/lakiyksikkö, pl 747, 33101 tampere tai sähköpostitse osoitteeseen
tero.heiniluoma@sahkoliitto.fi. lisätietoja tehtävästä antaa neuvottelupäällikkö tero
heiniluoma, puh. 050 60 301, tero.heiniluoma@sahkoliitto.fi.

merosi. Löydät sen jäsenkortistasi. Salasana on oma postinumerosi.
Järjestelmä vaatii muuttamaan salasanan ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Uudessa salasanassa täytyy olla 8–12 merkkiä ja siinä on käytettävä vähintään
kahta seuraavasta kolmesta vaihtoehdosta:
- ISOT KIRJAIMET (ei Ä, Ö, Å tai erikoismerkkejä)
- pienet kirjaimet (ei ä, ö, å tai erikoismerkkejä)
- numerot 2–9
Jos olet jo joskus aikaisemmin kirjautunut verkkopalveluun, käyttäjätunnus on oma
jäsennumerosi. Salasana säilyy entisellään, eli on se, joksi olet sen ensimmäisen
kirjautumisen yhteydessä vaihtanut.

Unohtuiko salasana?
Jos salasanasi on unohtunut, tarkistathan, että yhteystietosi, etenkin matkapuhelinnumerosi ovat ajan tasalla Sähköliiton jäsenrekisterissä! Uuden salasanan saaminen
ei onnistu, ellei jäsentiedoissasi ole voimassa olevaa matkapuhelinnumeroa.
Voit ilmoittaa matkapuhelinnumerosi jäsenrekisteriin mieluiten sähköpostina
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi tai päivystysaikana arkisin kello 9–11 ja 14–15, puh.
03 252 0303.
Kun matkapuhelinnumero on jäsentiedoissasi oikein, saat uuden salasanan
verkkopalveluiden kirjautumissivulla klikkaamalla ’Jos olet unohtanut salasanasi,
klikkaa tästä’-linkkiä.
Laita käyttäjätunnukseksi oma jäsennumerosi ja rasti ruutuun: ’Salasana tekstiviestinä’. Paina ’Lähetä’-painiketta. Järjestelmä lähettää sinulle uuden salasanan
välittömästi.

Kaarniemen lomapaikan
isäntä Tapio Haikka on
talvilomalla 22.1.–4.2.2013.
Teija Niemenmaa tuuraa,
puh. 050 371 8961.

Jouluristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun yllätyspalkinnon
voitti Reijo Hyvärinen Myrskylästä. Onnittelut voittajalle!
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TYÖTTÖMYYSKASSA TIEDOTTAA

Työttömyyskassan puhelinpäivystys: 03 252 0300, arkisin kello 9.00–11.00
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

Älä lähetä kassaan vuoden 2013
alkuperäistä palkkaverokorttia

Muutoksia työttömyysturvalakiin
Vuosilomakorvauksen maksaminen ei enää siirrä ansiopäivärahaoi-

Tammikuun loppuun asti enna-

ten verottaja korottaa verokorttiin

haluat muuttaa kassan käyttä-

keuden alkamista. Lakimuutos koskee 1.1.2013 tai sen jälkeen

konpidätys etuuksista tehdään

merkittyä perus- ja lisäprosenttia

miä prosentteja, hae verottajalta

päättyneitä työsuhteita.

31.12.2012 käytössä olleiden

kahdella prosenttiyksiköllä. Jos

muutosverokortti etuutta varten.

prosenttien mukaan. Uudet vero-

ansiopäiväraha sisältää korote-

Sillä varmistat varta vasten ansio-

Pitkäaikaistyöttömälle henkilölle voidaan maksaa kertaluontoinen

kortit tulevat voimaan 1.2.2013.

tun ansio-osan ja muutosturvan

päivärahan maksamiseen sopivan

työllistymisraha, jos hän ottaa vastaan vähintään 3 kuukauden

Työttömyyskassa saa tuolloin

ansio-osan, verottaja korottaa

veroprosentin käytön.

palkkaverokorttia koskevat tiedot

ennakonpidätystä neljällä pro-

Postita tai tuo muutosverokortti

nnn

mittaisen palkansaajan työssäoloehtoon luettavan työn. Työllistymisraha on mahdollisella lapsikorotuksella korotettua kuukauden

verottajalta automaattisesti. Vuo-

senttiyksiköllä. Vuorottelukorva-

kassaan itse, sillä muutosvero-

työmarkkinatukea vastaava bonus työn vastaanottamisen kannus-

den 2013 alkuperäistä palkka-

uksen ennakonpidätysprosentteja

kortin tietoja kassa ei muuten

tamiseksi. Kokeilu kestää 31.12.2015 saakka ja se koskee laissa

verokorttia ei siksi täydy lähettää

puolestaan alennetaan kolmella

saa. Kassa saa automaattisesti

määriteltyjä kuntia.

työttömyyskassalle.

prosenttiyksiköllä verokorttiin

suoraan verottajalta palkkakortin

merkityistä prosenteista.

verotustiedot ja nekin vain kerran

Työnhakijan oltua poissa työllistymistä edistävästä palvelusta oman

vuodessa, helmikuun ensimmäise-

työkyvyttömyytensä tai alle 10-vuotiaan lapsen sairauden takia,

nä päivänä.

poissaoloilmoitusta TE-toimistoon ei tarvitse enää tehdä. Hakijan

Miksi kassan käyttämä prosentti

nnn

voi olla eri kuin verokortissasi?

Tee muutokset prosenttiin

Ennakonpidätys kassan maksa-

muutosverokortilla

mista etuuksista on palkkavero-

Päivärahaa varten haetulla muu-

Päivärahaa varten haettu

kortilla aina vähintään 20 prosen-

tosverokortilla ennakonpidätys

muutosverokortti on toimitettava

tin suuruinen. Ansiosidonnaisen

toimitetaan juuri sen tietojen

kassaan alkuperäisenä. Kopio ei

Alle 25-vuotiaalta ammatillista koulutusta vailla olevalta nuorelta

päivärahan ennakonpidätystä var-

mukaisesti, ilman korotuksia. Jos

tässä tapauksessa kelpaa.

edellytetään hakeutumista koulutukseen ainoastaan kevään yhteis-

on ilmoitettava poissaolosta ansiopäivärahahakemuksessaan työttö-

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi

myysetuuden maksajalle.
nnn

haussa, kevään ja syksyn sijaan. Samalla velvoite laajennetaan koskemaan myös perus- tai ansiopäivärahaa saavia nuoria.
nnn

Ilmoittaudu TE-toimistoon työn-

lomautettavia firmassa on vähin-

tuuksiin alkaa aikaisintaan ilmoit-

Yrittäjän perheenjäsenellä on oikeus työttömyysetuuteen lomautuksen

hakijaksi täyttämällä sähköinen

tään kymmenen, tekee työnantaja

tautumispäivästä lukien.

perusteella, jos hän on vakuutettu muun kuin yrittäjän eläkelain tai

ilmoittautumislomake osoitteessa

teistä ryhmälomautusilmoituksen

www.mol.fi viimeistään ensimmäi-

TE-toimistolle.

senä työttömyyspäivänä. Huom!

TE-toimiston antamia ohjeita
on noudatettava, koska päivära-

Ryhmälomautusmenettelystä

maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti ja yritys on lomauttanut tai
irtisanonut myös muita kuin yrittäjän perheenjäseniä.

han maksaminen saattaa muuten

nnn

TE-toimistossa on yleensä käytävä

luovutaan 1. heinäkuuta 2013,

katketa. TE-toimiston antamat

Palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän osalta ei enää edellytetä sen

henkilökohtaisesti myös sähköisen

jolloin kaikkien lomautettujen tu-

lausunnot sitovat kassaa, eikä

selvittämistä, onko henkilö ollut toimeksiantajan johdon ja valvonnan

ilmoittautumisen jälkeen!

lee työttömyysetuutta saadakseen

kassa voi maksaa päivärahaa, ellei

alaisena. Lisäksi palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän määritel-

rekisteröityä henkilökohtaisesti

työnhakusi ole voimassa. Jos työn-

mää muutettiin siten, että toimeksiantoja voi ottaa useammalta

kaasi päivärahahakemuksen.

työnhakijoiksi TE-toimistoon. Var-

hakusi katkeaa, et voi uusia sitä

kuin yhdeltä toimeksiantajalta.

Päivärahahakemuksen voit myös

mista työnantajaltasi, tekeekö hän

takautuvasti.

tulostaa Työttömyyskassojen

ryhmäilmoituksen vai onko sinun

yhteisjärjestön www.tyj.fi-sivulta

ilmoittauduttava TE-toimistoon

myyspäivärahahakemus vähintään

tystoiminnasta saatavilla tuloilla ole vaikutusta arvioitaessa työttö-

kohdasta Lomakkeet. Sieltä löydät

itse.

kahdelta täydeltä kalenteriviikolta.

myysetuuden työvoimapoliittisten edellytysten täyttymistä.

TE-toimistosta voit ottaa mu-

samalla työttömyyskassan tarvitseman palkkatodistuslomakkeen.
=Jos sinut lomautetetaan ja

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle työttömyyttäsi koskevan

Täytä ensimmäinen työttö-

Puutteellisesti täytetty hakemus
palautetaan täydennettäväksi.

lausunnon. Oikeus työttömyyse-

Muistilista kassaan lähetettävän
ansiopäivärahahakemuksen liitteistä:
q Jäljennös irtisanomisilmoituksesta tai lomautus-

ilmoituksesta. Lomauttamisesta on työsopimuslain

mukaan ilmoitettava vähintään 14 kalenteripäivää ennen sen alkamista ja sinulla on oikeus saada ilmoitus
lomauttamisesta kirjallisena.

q Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai esimerkiksi

omistat maata tai metsää, lähetä kassalle kopio vii-

nnn
Kausiluontoisen yritystoiminnan määritelmä muuttui siten, ettei yri-

ennakonpidätyksen alainen tulo sekä siihen sisältyvät
lomaraha ja lomakorvaus eriteltyinä. Lomarahaa ja
lomakorvausta ei pidä ilmoittaa yhteissummana.
Kun kyse on työsuhteen päättymisestä, tarkasta
että palkkatodistukseen on merkitty eriteltynä myös
muut mahdolliset ylimääräiset palkkiot tai rahaerät,
jotka on maksettu työsuhteen päättyessä.
Muista tarkastaa palkkatodistuksesta, että siihen

nnn
Henkilö voi osoittaa, ettei yritystoiminta tai oma työ ole esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle tekemällä yritystoimintaan tai omaan
työhön liittymätöntä kokoaikatyötä vähintään kahdeksan kuukautta
nykyisen 10 kuukauden sijasta. Työssäoloksi hyväksytään entisestä
poiketen myös esimerkiksi työssäoloehtoon luettava osa-aikatyö.
nnn
Yritystoiminnan lopettamista koskevaa säädäntöä selkeytettiin.
Muun muassa työttömyysetuuden maksajalle esitettävää myyntivoittolaskelmaa ei enää vaadita.
nnn
Yliopisto-opiskelija katsotaan päätoimiseksi opiskelijaksi jatkossa
myös opintojen keskeytyksen ajan. Yliopisto-opiskelijan on muiden
opiskelijoiden tavoin lopetettava opintonsa voidakseen saada työttömyysetuutta.

nnn

meksi vahvistetusta verotuksestasi, eli tällä hetkellä

on merkitty mahdolliset palkattomat ajanjaksot, kuten

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle työnhakijalle voidaan mak-

vuoden 2011 verotuspäätöksestä erittelyosineen.

lomautus, vanhempainloma, palkaton virkavapaa tai

saa työttömyysetuutta työssäolovelvoitteen tai ammatilliseen koulu-

q Kopio eläkepäätöksestä, jos saat osa-aika- tai

palkaton sairasloma.

tukseen liittyvän rajoituksen estämättä.

osatyökyvyttömyyseläkettä.

q Muutosverokortti etuutta varten, jos olet hakenut

verottajalta uuden verokortin sosiaalietuutta varten.

q Palkkatodistus vähintään työttömyyttä edeltä-

neeltä 34 työssäoloviikolta. Todistuksessa pitää näkyä

Tarkasta myös, että palkkatodistuksessa on palkanlaskijan yhteystiedot.

Jos maksat itse jäsenmaksusi, tarkasta, että ne on
maksettu työttömyyden alkuun saakka. Päivärahan maksaminen viivästyy, elleivät jäsenmaksut ole kunnossa.

Muutoksia työntekijäin eläkelakiin
Työttömyysturvan lisäpäivillä olevan henkilön oikeus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä poistui vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneiltä.
Ennen vuotta 1958 syntyneet voivat edelleen jäädä lisäpäiviltä

Kassan jäsenmaksu ei nouse

vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle täyttäessään 62 vuotta. Tämä

Sähköliiton jäsenmaksu vuonna 2013 on 1,4 prosenttia ennakonpidätyksenalaisesta tulosta.

ja saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläk-

Työttömyyskassan osuus kokonaisjäsenmaksusta on vuonna 2013 0,36 %.

keen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä

Kassan jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama.

päivältä.
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edellyttää, että henkilö on syntynyt vuonna 1950 tai sen jälkeen

Työntekijät jäävät Fortumin leipiin

Naantalin voimalaitos
TSME:n omistukseen
T

urun Seudun Maakaasu ja
Energiatuotanto Oy (TSME)
on ostanut Fortumilta Naantalin voimalaitoksen. Kauppaan sisältyi myös Turku Energialta ostettu
Orikedon polttolaitos ja biokattilalaitos sekä Kakolan lämpöpumppuyksikkö.
Voimalaitoksella työskentelevät
noin 130 henkilöä jatkavat kaupan
jälkeen Fortumin palveluksessa, jolta
TSME tilaa laitoksen käyttö- ja kunnossapitopalveluja.
Voimalaitoksen myynti on osa Turun seudun energiantuotannon keskittämistä. Voimalaitoksen
tuottama kaukolämpö myydään Turku
Energialle, höyry Fortumille ja sähkö TSME:n osakkaille. Laitos tuottaa vuosittain sähköä pohjoismaisille
markkinoille tuhat gigawattituntia ja
höyryä noin 600 GWh. Kaukolämpöä
riittää Turun seudulla noin 180 000
asukkalle noin 1500 GWh vuodessa.
– TSME muuttuu tehdyillä kaupoilla
oikeaksi
tuotantoyhtiöksi. Tämä helpottaa investointien ja
biopolttoainemäärän hankinnan kehitystyötä, yhtiön toimitusjohtaja Tapani Bastman kertoo.
Naantalin voimalaitoksen kauppahinta oli 73,8 miljoonaa euroa ja
Turku Energialta ostettavilta laitoksilta 42,4 miljoonaa euroa.
Tulossa uusi laitos
Jo 50 vuotta palvellut Naantalin voi-

resumÉ

E

lektrikerförbundet
förnyade
kontorsorganisationen.
Den
största förändringen berörde intressebevakningsavdelningen där man
frångick tvåsektorsmodellen och
återinförde en förhandlingschefsbefattning med allt större befogenheter. Förbundets jurist Tero Heiniluoma blev förhandlingschef och leder framöver intressebevakningsoch medlemsserviceavdelningen.
Förhandlingschefen, som sköter
de juridiska ärendena under övergångstiden, lyder alltjämt under avdelningschef (tidigare sektorchef)
Keijo Rimmistö, men dennes uppdrag slutar när han går i pension till
sommaren. Därefter arbetar förhandlingschefen direkt under ordföran-

Teksti: RIITTA KALLIO

– TSME:n kanssa on päästy harjoittelemaan
yhteistoimintaa jo vuoden verran, kun

yhtiö vuokrasi tuotannon Fortumilta,
kertoo pääluottamusmies Pekka

Rapo, joka suhtautuu toiveikkaasti
Naantalin voimalaitoksen työntekijöiden
tulevaisuuteen uuden omistajan
palveluksessa.

malaitos saa rinnalleen pian uuden
laitoksen. Esisuunnitelmat valmistuvat tämän vuoden aikana. Vaihtoehtoina on rakentaa Naantaliin biopolttoaineiden kaasutuslaitos tai
kokonaan uusi 450 megawatin monipolttoainevoimalaitos.
Naantalin voimalaitoksen työntekijöiden pääluottamusmies Pekka
Rapo arvioi, että uudet järjestelyt eivät ainakaan lähiaikoina tuo merkittäviä muutoksia laitoksen työjärjestelyihin.
– Ollaan toiveikkaita, että toiminta ja työ jatkuu entiseen malliin entisillä tekijöillä. Se on eri asia, kenen
haalarit milloinkin ovat päällä. Tämä
on niin spesiaalihommaa, että osaajat varmasti halutaan pitää talossa.
Ja kyllä me ne uudenkin laitoksen
kikat nopeasti opimme, automaatioasentajana toimiva Rapo vakuuttaa.
Luottamusmiehellä riittää töitä
Hiljattain 60 vuotta täyttänyt Pekka Rapo on ollut puolet elämästään
IVO:n ja Fortumin palkkalistoilla. 74

työntekijän
pääluottamusmiehenä
Rapo on monessa mukana.
– Pientä vääntöä tuntuu riittävän,
kuten muuallakin. Esimerkiksi kolmivuorotyön lyhentämisasiat eivät
vieläkään tunnu olevan täysin selvillä. Luottamusmiespalkkio ei tosiaan
tule tyhjästä, Rapo naurahtaa.
Hän kertoo, että iäkkäällä laitoksella riittää huoltoa ja korjausta.
– Päivittäiset hommat hoidetaan
omalla porukalla, mutta isompiin remontteihin käytetään ulkopuolisia.
Jatkuvastikin meillä on täällä ulkopuolisia joidenkin projektien kimpussa.

Instrumenttiasentajana aloittanut Rapo hoitaa itse mittaus- ja säätölaitteiden ylläpitoa. Päästömittaukset ovat tavallista päivätyötä.
Rapo iloitseekin, että Naantalin
voimalaitoksella on pystytty pienentämään päästömääriä alkaen 20 vuoden takaisesta rikinpoistolaitoksen
rakentamisesta.
– Kun savukaasuja saadaan puhdistettua tekniikkaa parantamalla, sitä kokee töissä olevansa hyvällä asialla. Ja varmasti vuoden 2016
lopulla valmistuva laitos on entistä parempi ihmisten ja ympäristön
kannalta. n

Förbundets organisation förnyades
den. Den tidigare sektorchefen Sauli
Väntti fortsätter som avtalsansvarig
för industrins och specialbranschernas avtalsbransch samt ansvarar för
all internationell verksamhet.
Avtalsansvariga utsågs även för
de övriga avtalsbranscherna. Juha
Lujanen från Helsingfors regionkansli inledde sitt värv som avtalsansvarig för Energi-ICT-nätverksbranschen. Jari Ollila utnämndes
till avtalsansvarig för Elektrifierings- och husteknikbranschen. Han
fungerar samtidigt som kontaktperson mellan intressebevakningen och
kommunikationen som därmed kopplas närmare varandra. Syftet är att ge
medlemskåren mer detaljerad information om de olika avtalsbranscher-

na i Vasama och på webbsidorna.
Från regionombud till
kollektivavtalsombud
Organisationschefens uppdrag avskaffades. Reijo Salmi som skött
uppdraget blir kollektivavtalsombud på regionkansliet i Åbo, som efter några års slumrande tillvaro åter
får nytt liv. Salmi sköter alltjämt den
riksomfattande utbildnings- och organisationsverksamheten.
Alla som arbetar på regionkanslierna blir nu kollektivavtalsombud
för sina avtalsbranscher och lyder
direkt under förhandlingschefen. Deras nuvarande arbetsplats förblir
densamma. Även om enskilda avtalsbranscher utses för kollektivavtals-

ombuden i regionerna tar de hand om
alla avtalsbranschmedlemmars ärenden.
De tekniska sekreterarna för avtalsbranscherna fungerar framöver
i en ”sekreterarpool”. Poolen står till
tjänst med sekreterartjänster som alla aktörer kan beställa. Avdelningssekreterare Päivi Hoivala ansvarar för
poolens arbetsarrangemang.
Syftet är också att utjämna arbetsbördorna. Styrelsen beslut om
omorganiseringen stödjer förbundets
nya strategi som godkändes av representantskapet i november 2012.
RIITTA KALLIO
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OSASTOT TOIMIVAT

21.2.2013 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 11.2.2013 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti
lomakkeella: www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

011 Tampereen Seudun Sähkö-

Porvoo. Seuraavat kokoukset

058 Joensuun

Aiheena ovat vuosikokousasiat.

mökeissä (poikamiehet + härkä-

alantyöntekijät ry / Veteraanijaosto

torstaisin sama aika (merkatkaa

Sähköalantyöntekijät ry

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

parit), huoneistoissa (perheet).

Veteraanijaosto kokoontuu maa-

kalentereihinne): kevätkokous

Syyskokouksen päätöksellä voi

nantaina 18.2. klo 14.00 osaston

21.3., 18.4., 16.5., 29.8., 26.9.

osaston jäsen hakea tukea liikun-

100 Järvenpään

Osasto tarjoaa eväät + virvokkeet

toimistolla, Näsilinnankatu 33 b

ja syyskokous 28.11. Tervetuloa!

taharrastukseen v. 2013.

Sähköalantyöntekijät ry

+ runsaat palkinnot. Ilmoittautu-

Tuki on 30 € / jäsen ja se makse-

Pilkkikisat Kaarniemessä

miset 20.3. mennessä, 044 425
2552/sihteeri.

A. Muut kevätkauden tapahtumat:

Pilkkimään lauantaina klo 10–14.

Ulkoilu- ja liikuntapäivä 25.3.

049 Helsingin Sähköalan

taan kuittia vastaan kerran vuo-

23.3.2013. Majoitus perjan-

Pyynikin ja Pispalan maisemissa

työntekijät ry / Eläkeläisjaosto

dessa. Tuen kattosumma on

taista 22.3. sunnuntaihin 24.3.

(lähtö klo 12.00 Pyynikin

Eläkeläisjaoston kokous

1 000 € / vuosi. Lisätietoa asiasta

näkötornin luota) sekä kokoontu-

25.2.2013 kello 13.00 osaston

antaa pj. Kari Heinonen puh. 050

minen osaston toimistolla 29.4.

toimistolla Paasivuorenkatu 2 C,

454 7319.

klo 14.00.

4. krs. Aiheena kevät- ja syysret-

Laihian Sähkömiehet ry (os. 148) on purettu. Osaston jäsenet
siirtyivät Vaasan Sähköalantyöntekijät ry:n (os. 076) jäseniksi.

ket. Tule keskustelemaan ja päät-

074 Kuusankosken

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

tämään sekä tapaamaan vanhoja

Sähkömiehet ry / Eläkeläisjaosto

Tuleva kuukausikokous to

kavereita! Kahvitarjoilu ennen

Eläkejaoston helmikuun kokous

8.2.2013 klo 18. Paikkana Rak-

kokouksen alkua; tulethan ajoissa.

on 6.2.2013 klo 13.00 Kettu-

san toimisto Sibeliusbulevardi 36,

Tervetuloa!

mäen palvelukeskuksessa.

Toimivia ammattiosastoja on tällä hetkellä yhteensä 146 kpl.
Sähköliiton osastot alueittain löydät osoitteesta:
www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/organisaatio/osastot_alueittain

Saartoilmoitus

Sähköalojen ammattiliitto ry:n hallitus on julistanut
hakusaartoon 18.1.2013 klo 07.00 alkaen kaikki virolaisen
Ida-Viru Trade OÜ -nimisen yrityksen nykyiset ja tulevat
sähköistysalaa koskevat työt.
Tiedustelut:
sopimusvastaava Jari Ollila, puh. 050 603 02
tai osastopäällikkö Keijo Rimmistö, puh. 050 682 91

Saartoilmoitus

Sähköalojen ammattiliitto ry:n hallitus on julistanut
hakusaartoon 13.12.2012 kello 7.00 alkaen kaikki
Lifelight Sähkö Oy:n sähköistysalaa koskevat työt.
Tiedustelut:
vastaava työehtoasiamies Juha Lujanen, puh. 050 563 4400

elledningen

D

e stora pojkarna har inlett lönesänkningsprocessen på initiativ av presidenten. Det kan de göra,
tycker jag, men det har ingen betydelse för nationalekonomin.
Enligt min mening vore det mest
rättvist att skärpa beskattningen för
höginkomsttagare. Låginkomsttagarna lider redan nu tillräckligt av den
höjda momsen och den avtagande
köpkraften. Det finns ingen orsak att
gå med i diskussionerna om en allmän lönesänkning för alla, för att inte tala om att genomdriva lönesänkningarna.
n n n n n

En tråkig nyhet vid årsskiftet, som
berör också vår medlemskår, var förlusten av fartygsordern till ett konkurrerande land. Totaleffekten på
hela det finländska samhället kommer att vara betydande. Varvsindustrin har inte mer än några hundra
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Åtgärder
anställda bland våra medlemmar, däremot är väldigt många av våra medlemmar anställda hos underleverantörerna.
Samarbetsförhandlingarna inom
varvsindustrin har inletts, likaså förhandlingarna kring finansieringen av
två stora fartyg. Statsmaktens roll
kommer återigen att vara betydande.
Förlusten av de här beställningarna
kan bli det avgörande slaget mot Finlands aktiva varvsindustri.

År 2013 har medfört förändringar i
Elektrikerförbundets
verksamhet.
Förbundets styrelse beslutade om en
ny organisation i december 2012. De
största förändringarna gäller intressebevaknings- och medlemsserviceavdelningen. Vi frångick modellen
med två sektorer i avtalsverksamheten och samlade alla avtalsbranscher under en gemensam chef som
ansvarar för intressebevakningen
och medlemsservicen.

n n n n n

n n n n n

Det gångna årets arv till arbetsmarknadsparterna är det olösta problemet med den viktiga utbildningsrätten i ramavtalet. Vi hoppas att ett
avtal kan nås innan de nya förhandlingarna inleds, i annat fall spår jag
en mycket eldfängd höst.

Elektrikerförbundets
medlemstidning Vasamas läsarundersökning gav
positiv respons från tidningens läsare. Läsarna vill att tidningen satsar
ännu mer på arbetslivets utmaningar
och arbetsplatsartiklar i alla våra avtalsbranscher.
Vi jobbar på att utveckla Vasama
som tidning genom att förnya tidningens utseende och image; vi vill

n n n n n

förbättra läsbarheten och tydligheten.
På grund av förbundets stadgar
och tidigare ändringar valdes inte längre något kommunikationsutskott.
Kommunikationsutskottet
har övervakat och utvecklat tidningens verksamhet. Men nu beslutade
styrelsen att tillsätta ett eget assisterande organ, en kommunikationsgrupp bestående av tre representanter för medlemskåren. Gruppen, som
innehar rollen som tidningens redaktionsråd, ska fungera som en länk
mellan medlemskårens läsare, styrelsen och tidningsredaktionen. Den
kläcker nya idéer och utvecklar kommunikationen samt följer med publikationer.
Jag önskar alla läsare ett Gott
Nytt År!
MARTTI ALAKOSKI

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

3 lämmitys
elementtiä

elementti
1 lämmitys

4 lämmitys
elementtiä

99,00 €

159,00 €

Elektroninen

Elektroninen

Elektroninen

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

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

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

Elektroniset lämpökäsineet

Kertakäyttöiset pienlämmittimet

Colorado-lämpöliivi

Alaska-lämpöliivi

199,00 €

Yukon-lämpöliivi

175,00 €
1,90 €/pari
Ontario-käsineet

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

www.nevercold.net

Kädenlämmittimet

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

1,90 €/pari
Varpaanlämmittimet

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

Myynti: Rautakaupat ja työvaateliikkeet
Teollisuus ja rakennustarvikeliikkeet

31.12.2012 jäsenlaskennassa jäsenmäärämme
oli historiallisen korkea 35 615 jäsentä.
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KURSSIT
TAMMIKUU
SÄHKÖISTYSALAN JA
TALOTEKNIIKKA-ALAN TES-KURSSI
TYÖEHTOSOpImUS TUTUKSI
26. - 27.1.2013
Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 11.1.2013
HELMIKUU
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. - 17.2.2013
Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 1.2.2013

SÄHKÖISTYS- 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
MAALISKUU
YHDISTYSAVAIN -KURSSI
2. - 3.3.2013
TSL:n koulutustilat, Tampere
hakuaika päättyy 15.2.2013
SÄHKÖISTYS- JA
TALOTEKNIIKKA-ALAN TES-KURSSI
TYÖEHTOSOpImUS TUTUKSI
9. - 10.3.2013
Scandic Riihimäki, Riihimäki
hakuaika päättyy 22.2.2013
ESIINTYmISTAIDON KURSSI
9. - 10.3.2013
Sähköliiton koulutustilat, Tampere
hakuaika päättyy 22.2.2013

SÄHKÖISTYSALAN JA
TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSIT 2013
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja talotekniikka-alan jäsenille. Henkilökohtainen tieto työehtosopimusmääräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän edunvalvonnan
hoitamiseen.
Tarkoituksena on käydä ensin tes-tutuksi -kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset ja viimeisenä urakkatöiden laskeminen -kurssi.
Työehtosopimus tutuksi
-kurssi painottuu
työehtosopimustekstien
perusteelliseen
käsittelyyn

Urakkamääräykset -kurssi
painottuu urakkatyömääräysten selvittämiseen ja
kärkimiehen velvollisuuksien
hallintaan

Urakkatöiden laskeminen kurssi painottuu
työehtosopimusten mukaisten urakkatöiden laskemiseen

16. - 17.2.2013 Sokos Hotel
16. - 17.3.2013 Sokos Hotel
26. - 27.1.2013 Sokos Hotel
Arina, Oulu
Arina, Oulu
Arina, Oulu
hakuaika päättyy 1.2.2013
hakuaika päättyy 1.3.2013a
hakuaika päättyy 11.1.2013
Ilmoittaudu mukaan kurssille sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.
Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa, ruokailut
sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

pAIKALLINEN SOpImINEN -KURSSI
12. - 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

TIETOVERKOT JA
SOSIAALINEN mEDIA 23. 24.3.2013
TSL:n koulutustilat, Tampere
hakuaika päättyy 8.3.2013

TEOLLISUUDEN- JA
ERITYISALOJEN TES-KURSSI
13.- 14.4.2013
Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 29.3.2013

HUHTIKUU
SÄHKÖISTYSALAN JA
TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI
URAKKAmÄÄRÄYKSET
6. - 7.4.2013
Scandic Riihimäki, Riihimäki
hakuaika päättyy 22.3.2013

SÄHKÖISTYSALAN JA
TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI
URAKKALASKENTA
13. - 14.4.2013
Scandic Riihimäki, Riihimäki
hakuaika päättyy 29.3.2013

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

SÄHKÖISTYSALAN JA
TALOTEKNIIKKA-ALAN TES-KURSSI
URAKKATÖIDEN LASKEmINEN
16. - 17.3.2013
Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 1.3.2013

AJANKOHTAISTA
AmmATTIOSASTOILLE
12.4.2013
Sähköliiton koulutustilat, Tampere
hakuaika päättyy 5.4.2013

LUOTTAmUSmIESTEN pERUSKURSSI
18. - 22.3.2013
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
hakuaika päättyy 18.3.2013

TYÖOIKEUDEN pERUSKURSSI
15. - 19.4.2013
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
(Sähkö, AKT, SEL, TEAM)
ULWIN-URAKKALASKENTAKURSSI
27. - 28.4.2013 Jyväskylä
hakuaika päättyy 12.4.2013
Liiton kursseille ilmoittaudutaan hakuaikaan
mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai
050 409 8469. Osallistuminen kursseille on
Sähköliittolaisille maksutonta. Matkakulut korvataan, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä
olevalle kurssipaikalle julkisten kulkuneuvojen
taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä
auton kuljettajalle 0,23 €/km.

AJANKOHTAISTA AMMATTIOSASTOILLE
Sähköliitto järjestää infotilaisuuden kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille ja luottamushenkilöille sekä kaikille
muille asiasta kiinnostuneille.
Pe 1.2.2013
La 2.2.2013
Pe 15.2.2013
La 16.2.2013
Pe 15.3.2013
La 16.3.2013
Pe 22.3.2013
La 23.3.2013
Pe 12.4.2013

Sokos Hotel Eden, Oulu
Rantasipi Pohjanhovi, Rovaniemi
Sokos Hotel Vaakuna, Vaasa
Sokos Hotel Caribia, Turku
Hotel Cumulus Airport, Vantaa
Hotelli Kumpeli, Heinola
Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
Sokos Hotel Lappee, Lappeenranta
Sähköliiton koulutustilat, Tampere

hakuaika päättyy 22.1.2013
hakuaika päättyy 22.1.2013
hakuaika päättyy 8.2.2013
hakuaika päättyy 8.2.2013
hakuaika päättyy 8.3.2013
hakuaika päättyy 8.3.2013
hakuaika päättyy 15.3.2013
hakuaika päättyy 15.3.2013
hakuaika päättyy 5.4.2013

Tilaisuuksissa käsitellään:
• Liiton uutta strategiaa • Hallituksen jäsenten vastuuta ja valtaa • vuoden 2013 veroilmoituksen täyttämistä
• Yhdistyksen toiminnantarkastus, miten se tehdään ja mitä hyötyä siitä on jäsenistölle.
Tilaisuudet alkavat perjantaina klo 12.00 ja päättyvät noin klo 18.00.
Lauantaina tilaisuudet alkavat klo 10.00 ja päättyvät noin klo 16.00. Molempina päivinä tarjotaan lounas ja kahvi.
Sähköliitto korvaa ruokailut, sekä matkakulut, 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 050 409 8469.
Tutustu myös muuhun Sähköliiton koulutustarjontaan
www.sahkoliitto.fi/jäsenpalvelut/koulutus

Sähköistys- ja talotekniikka-alan

PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN AJANKOHTAISPÄIVÄT
Kaikille sähköistys- ja talotekniikka-alan pääluottamusmiehille tarkoitetuilla ajankohtaispäivillä
käsitellään mm.:
• alueen ajankohtaisia työehtosopimusasioita
• lomautusta ja irtisanomista
• erimielisyysmuiston tekemistä
• matkapykälää
• urakka-alueen sopimusoikeuksia.
Tilaisuudet järjestetään:
Ti 12.2.2013 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
Ke 20.2.2013 Etelä-Suomen aluetoimisto, Helsinki
Ti 9.4.2013
Sokos Hotel Arina, Oulu
Ke 10.4.2013 Rantasipi Pohjanhovi, Rovaniemi
Ke 25.9.2013 Scandic Lahti, Lahti
To 26.9.2013 Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
To 17.10.2013 Sähköliiton koulutustilat, Tampere

hakuaika päättyy 1.2.2013
hakuaika päättyy 8.3.2013
hakuaika päättyy 2.4.2013
hakuaika päättyy 2.4.2013
hakuaika päättyy 16.9.2013
hakuaika päättyy 16.9.2013
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 ruokailut, jaettavan materiaalin, opetuksen sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähimmälle kurssipaikalle 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 050 409 8469.
Tutustu myös muuhun Sähköliiton koulutustarjontaan www.sahkoliitto.fi/jäsenpalvelut/koulutus

22 • V A S A M A 1 / 2 0 1 3

äh n
kö pa
tu rtt
kk ia
u

Työväen Sivistysliiton kurssit Länsi-Suomessa keväällä 2013

Tavoitteena on oppia selkeän ja vakuuttavan puheen
rakenne ja harjoitella oman puheen esittämistä arvioinnin
avulla. Harjoittelemme esiintymistilanteita ja puramme
jänistystä harjoitusten avulla. Opiskelemme sanallisen ja
sanattoman viestinnän tehokeinoja sekä perustelemisen
taitoa.

Sosiaalinen media – uusi tapa toimia
2.-3.2.2013, Turku

Pipo kiristää – vai kiristääkö? Työniloa
etsimässä
2.-3.2.2013, Tampere

Olisiko aikaa ”löysätä pipoa”? Mistä löytyy työn
tekemisen onni ja ilo? Tule pohtimaan, miten voi
yhdessä keventää tunnelmaa työpaikan hektisessä
ilmapiirissä vai onko se ylipäätänsä mahdollista?
Kurssi on täynnä, mutta voit ilmoittautua varalle.

Tavoitteena on tunnistaa yksilön omia valintoja,
jotka lisäävät hyvinvointia sekä löytää seuraavat
omat askeleet kohti tasapainoisempaa ja
onnellisempaa elämää. Voit pysähtyä pohtimaan,
mikä on juuri sinulle sopivaa kiireettömyyttä ja
hyvää elämää.

Tavoitteena on oman työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen.
Voit saada vertaistukea, aktivoitua toimimaan ja löytää
uusia keinoja oman hyvinvointisi edistämiseen.
Päivitämme tietoutta työttömyysturva-asioista ja
kartoitamme työ- ja koulutusmahdollisuuksia.

Tavoitteena on edistää sekä omaa että työyhteisön
hyvinvointia ja jaksamista. Harjoittelemme
työyhteisötaitoja. Opintomateriaaliksi osallistujat
saavat Opi rakentamaan työhyvinvointia – TSLtaskumatin.
Kurssi on täynnä, mutta voit ilmoittautua varalle.

Verkosta virtaa ammattiosastoon
16.-17.2.2013, Tampere

Työhyvinvoinnin jäljillä
16.-17.2.2013, Ikaalinen

Työurat auki – työnhakukurssi
2.-3.3.2013, Turku

Kurssilla perustetaan ammattiosaston verkkopalvelu
nostamaan ulkoinen ja sisäinen viestintä uudelle tasolle
sekä mietitään, miten ay-toiminnan sisällöistä saadaan
riittävän kiinnostavia verkon käyttäjän näkökulmasta ja
miten sisältöjen ympärille synnytetään keskusteluja.
Työkaluna käytetään Yhdistysavain –varkkojulkaisujärjestelmää, jonka saat maksutta kokeilukäyttöön neljän
viikon ajaksi.

Harjoittelemme työhakemusten kirjoittamista ja
työhaastatteluun valmistautumista. Oman
osaamisen tunnistaminen ansioluetteloa varten on
keskeinen työnhaun vaihe. Mitä olen oppinut, mitä
osaan, miten kerron sen työnantajalle? Kurssi on
tarkoitettu työttömille, työuransa alkuvaiheessa
oleville sekä ammattikoulusta työelämään siirtyville.

Järjestöjohtaminen
9.-10.3.2013, Tampere

Eläkkeelle siirtymisen valmennus
27.-28.4.2013, Ikaalinen

Tavoitteena on tiedostaa vapaaehtois- ja
yhdistystoiminnan johtamisen merkitys ydintoimintojen
toteuttamisessa. Tarkoituksena on oppia johtamisen
malleja ja johtamiseen sisältyviä erilaisia rooleja.

Ilmoittautumiset:

Voit ilmoittautua kursseille viimeistään kolme viikkoa
ennen kurssin alkua Tarja Nykäselle, puh 040 149 2822
tai s-posti tarja.nykanen@tsl.fi

Eläkkeelle siirtyminen merkitsee suurta
elämänmuutosta. Tuttu ajankäyttö ja rutiinit
katoavat, työtoverit jäävät työpaikalle ja sinä astut
uuteen elämänvaiheeseen. Kurssin tarkoitus on
tukea selviytymistäsi tulevasta muutoksesta.
Se on tarkoitettu yli 55-vuotiaille työelämässä
oleville – sekä piakkoin eläkkeelle siirtyville.

Kurssimaksut:

Useimmat SAK:laiset ammattiliitot maksavat
kurssimaksun jäsentensä puolesta. Kysy tarkemmat
tiedot joko Tarjalta tai katso
www.tsl.fi/koulutus/kurssit/ammattiliittojen_tuki

Tutustu palveluumme.

Tilaa tai lataa n. 6000 tuotteen kuvasto/hinnastomme kotisivultamme www.finnparttia.fi

Aikaa itselle – omat valinnat hyvinvointiin
9.-10.2.2013, Turku

Verkossa voit käyttää suurta joukkoa sosiaalisen median
välineitä perinteisen kotisivutiedottamisen lisänä. Kurssilla
esitellään esimerkinomaisesti sosiaalisen median välineitä
ja pyritään osoittamaan, että aktiivisella tiedottamisella ja
läsnäololla verkon eri kanavissa on suuri merkitys
näkyvyyden suhteen.

Nyt, kun aikaa on – kurssi liittojen työttömille ja
lomautetuille jäsenille
12.-14.2.2013, Nokia, Eden

Fin

Valmistaudu ja vakuuta – esiintymistaidon kurssi
2.-3.2.2013, Helsinki

nopea
varma ja
edul li nen
sähkötarvike
toimittaja.

Poimintoja

keskuskomponenteista

GE vikavirtasuojat hinnaston sivulla 94
GE 30 mA vikavirtasuojakytkimet. A-tyyppi. Pakkaskestoisuus -25 °C.
VVS 225 A 2 nap. In 40A tilantarve 2 moduulia hinta
VVS 440 A 4 nap. In 40A tilantarve 4 moduulia hinta

1880 €/kpl
2590 €/kpl

GE 300 mA vikavirtasuojakytkimet.”palosuojaukseen ”.
A-tyyppi. Pakkaskestoisuus -25 °C.
VVS 440P3A 4 nap. In 40A tilantarve 4 moduulia hinta 33 € /kpl
GE 30 mA kapeat vikavirtasuojakytkimet
automaattisulakkeella.
A-tyyppi. Leveys vain 18 mm.
AH10 VVSK 2 nap. C 10A tilantarve 1 moduulia hinta
AH16 VVSK 2 nap. C 16A tilantarve 1 moduulia hinta

32 €/kpl
32 €/kpl

GE johdonsuojakatkaisijat hinnaston sivulta 95

1-vaiheiset GE johdonsuojakatkaisijat.
48 VDC 440 VAC. 6 kA automaattisulake. C-käyrä (hidas).
Leveys 18 mm =1 moduuli.
AH 10 10A hinta
AH 20 20A hinta

290 €/kpl,
340 €/kpl,

AH 16 16A hinta
AH 25 25A hinta

290 €/kpl
340 €/kpl

3-vaiheiset GE johdonsuojakatkaisijat.
440 VAC. 6 kA automaattisulake C-käyrä (hidas).
3-vaiheryhmien suojaukseen. Leveys 54 mm =3 moduulia.
AH 316 3x16A hinta

1280 €/kpl,

AH 332 3x32A hinta

1440 €/kpl

GE hiljaiset modulikontaktorit DIN-kiskoon sivulta 96

Max 400 V. Hurinaton kontaktori DIN-aukkoon.
Kelat ovat mallia AC/DC eli toimivat sekä tasa- että vaihtovirralla.

KON 24 A 230V 24A tilantarve 2 mod. 4-sulk. kosketinta

Ammattiosaston

kotisivut kuntoon

GE DIN-mitoitetut moottorisuojakytkimet
DIN-kiskokiinnityksellä hinnaston sivulta 78.

uutta potkua

Kytkimessä on magneettinen oikosulkusuoja ja terminen ylikuormasuoja.
Käyttö: 3-vaihemoottorin suojakytkimenä. Sopii SMS-koteloon,
DIN-kiskokoteloon tai keskukseen. Leveys 44 mm. 400 V.

viestintään ja
toimintaan
Verkosta virtaa ammattiosastoon

Yhdistysavain -kurssi 2. – 3.3.2013
Kohderyhmä
Ammattiosastojen aktiivit ja osaston kotisivujen
tekemisestä kiinnostuneet jäsenet. Paras lopputulos saavutetaan, jos osastosta osallistuu
useampi henkilö koulutukseen. Kurssi sopii
myös niille ammatiosastoille, jotka ovat ottaneet
Yhdistysavaimen käyttöönsä, mutta eivät ole
osallistuneet koulutukseen tai haluavat laajentaa
ylläpitäjien joukkoa.
Kurssilla perustetaan ammattiosastolle näyttävät ja toimivat kotisivut Yhdistysavaimella.
Lisäksi otetaan käyttöön:
• ammattiosaston jäsenille oma Jäsensivut.
• ammattiosaston hallitukselle ja muille luottamushenkilöille Hallituksen sivut.
Kurssin sisältöjä:
• nettisivujen päivitys: teksti, kuvat, lomakkeet, videot, keskustelupalstat jne.
• tapahtumakalenterin käyttöönotto ja nettilomakkeiden tekeminen esim. ilmoittautuminen tapahtumiin
• sähköisen tiedostoarkiston perustaminen esim. pöytäkirjojen tallennus sivuille
• toimintaa kuvaavan kuvagallerian perustaminen
• medialeikkeen (video, ääni) lisääminen
• Jäsen- ja työhuoneiden käyttöönotto
• ammattiosaston uudet, toimintaa tehostavat
työtavat verkossa
• jäsenkyselyt ja vuosisuunnittelu verkossa
• sosiaalisen median työkalut täydentämään
ammattiosaston omaa verkkopalvelua

1790 €/kpl

SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS

0.16 säätöalue 0,1-0,16A, SMS 0.25 säätöalue 0,16-0,25A,
0.4 säätöalue 0,25-0,4A, SMS 0.63 säätöalue 0,4-0,63A
1 säätöalue 0,63-1,0A,
SMS 1.6 säätöalue 1,0-1,6A
2.5 säätöalue 1,6-2,5A,
SMS 4 säätöalue 2,5-4,0A
6.3 säätöalue 4,0-6,3A,
SMS 10 säätöalue 6,3-10A
16 säätöalue 10-16A, kaikkien ylläolevien hinta 22 € /kpl

SMS KOT roiskevesitiivis kotelo yllä oleville IP55

GE kontaktorit DIN-kiskoon. 400 V (690V) sivulta 80.

Kustannukset
Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa, ruokailut
sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten
kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 € /km.
Paikka
TSL:n atk-luokka, Tampere
Ilmoittautuminen
15.2.2013 mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
050 409 8469

950 €/kpl

GE kontaktorit ovat erityisen hyviä vaativaankin teollisuuskäyttöön.

44 mm

GE
GE
GE
GE

KON
KON
KON
KON

4 SU
5 SU
7 SU
11

kela ~230V 25A AC3 4 kW 10 40 € /kpl
kela ~230V 25A AC3 5,5 kW 11 90 € /kpl
kela ~230V 32A AC3 7,5 kW 14 98 € /kpl
kela ~230V 45A AC3 11 kW 21 80 € /kpl

Hinnastomme sivulta 80 löydät tarketiedot ja hinnat
varastoimistamme GE kontaktoreista aina 1250 A asti.

AEG minikontaktorit DIN-kiskoon. Tilantarve 2,5 moduulia

400 V. AEG minikontaktori on ns. vaakavetoinen. Se tekee kontaktorista
erittäin hiljaisen ja matalan. Mahtuu suoraan DIN-mitoitetuissa
koteloissa peitekannen alle! AEG minikontaktoriin ei saa apukoskettimia.

MINI SU kela ~230V, 4 sulkeutuvaa kosketinta16A AC3 3 kW 7 98 € /kpl
MINI AV kela ~230V, 1 avautuva ja 3 sulkeutuvaa kosk.16A AC3 3 kW 8 20 € /kpl
Huom. tässä ilmoituksessa
esitettyjä hintoja edullisemmat
täyden pakkauksen yksikköhinnat löytyvät suoraan
hinnastomme keltaisesta
hintasarakkeesta.

! Finnparttia

Joutnantie 76, 25500 PERNIÖ

puh

02 72 72 00,

finnparttia . fi

www.
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UUSI
KUVASTO
2013
Markkinoiden laajin
kotimainen jalkinemallisto
on jälleen uudistunut
vastaamaan entistä
paremmin käyttäjien
tarpeita. Tilaa kuvasto

STATIIVI

2013 ilmaiseksi!

Lähetä kuponki
postitse tai
faksaa tilauspalveluumme
(08) 488 1200.

✗

Kyllä kiitos!
Lähettäkää minulle Sievi 2013 -kuvasto ilmaiseksi.
Odotan yhteydenottoanne.

Sievin
Jalkine Oy
maksaa
postimaksun

Nimi
Tehtävä yrityksessä

www.sievi.com
Pohjois-Euroopan johtava turva- ja
ammattijalkinevalmistaja
Sievin Jalkine Oy
Korhosenkatu 24, 85310 Sievi As.
Puh. (08) 488 11 • Fax (08) 488 1200
24 info@sievi.com
• VA S A M A 1 / 2 0 1 3

Yritys

Sievin Jalkine Oy

Osoite

Tunnus 5004828
85003 VASTAUSLÄHETYS

Puh.
Sähköposti

